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1. INTRODUCCIÓ
Com a conseqüència de la necessitat creixent d'energia dins d'una situació de respecte
ambiental es fan necessàries polítiques energètiques amb grans eixos d'actuació: conservar,
estalviar i fer servir més eficient i eficaçment l'energia que consumim i sobretot incrementar
l’aportació de les energies renovables al mix energètic de la generació.
La incorporació de noves instal·lacions d'energia renovable al parc de generació és un fet ja
interioritzat a la societat civil, i impulsat pels diferents governs . A Catalunya, aquest consens es
plasma en el " Pacte Nacional per a la Transició Energètica " (PNTE) de 2017, amb un ambiciós
objectiu d'aconseguir un 100% de generació renovable el 2050.
A l'àmbit de Catalunya, l'objectiu fixat al Decret Llei 16/2019 de producció d'energia d'origen
renovable és del 50% l’any 2030, i del 100% per al 2050. Aquest ambiciós, alhora que necessari
objectiu, únicament es pot aconseguir aprofitant al màxim totes les tecnologies renovables
disponibles, infraestructures existents i ampliacions de la xarxa requerides.
En aquest sentit, l'activitat central d’ENEL GREEN POWER ESPAÑA, S.L., (EGPE) és el
desenvolupament i explotació d'instal·lacions de generació d'energia d’origen renovable, amb
el focus posat a l' energia eòlica, per la seva eficiència i capacitat d'integració en el
territori. EGPE es troba desenvolupant nous projectes a Catalunya amb l'objectiu de posicionarse com a productor d’energia elèctrica al territori i millorar l’eficiència energètica del mix de
generació.
En aquest marc ha estat desenvolupat el present “Avantprojecte del Parc Eòlic Cobertran de
50MW”, format per 10 aerogeneradors de 5 MW cadascun, amb una potència total de 50MW.
L’evacuació de l’energia generada es preveu mitjançant la construcció d’un nou circuit de
220kV sobre una línia ja existent per evacuar a la SE L’Espluga 220kV de REE, o alternativament
a la SE Montblanc 220 kV de REE en funció de la capacitat disponible.

2. OBJECTE
L'objecte de la present documentació és la presentació de l'Avantprojecte del Parc Eòlic
Cobertran davant la Ponència d'energies renovables definida a l'article 10 del DL16/2019
publicat al DOGC núm. 8012-28.11.2019, per a sotmetre’s a la Consulta prèvia sobre la viabilitat
de l'emplaçament establerta a l'article 11 del mateix Decret Llei.
Amb això es pretén iniciar el tràmit d'Autorització Administrativa de construcció del projecte per
a la posterior instal·lació, posada en servei i operació.
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Es presenten les instal·lacions per construir el parc eòlic "Cobertran" al municipi de Vallbona de
les Monges i Els Omells de na Gaia, a la província de Lleida, amb un total de 50 MW instal·lats.
Es realitza la descripció de les instal·lacions i obres necessàries per a la construcció del parc
eòlic a l'emplaçament proposat, que proporcionarà energia elèctrica a partir de l'aprofitament
del vent, permetent reduir el consum de combustibles fòssils i l'emissió de contaminants
atmosfèrics associats a les centrals convencionals.
El present Avantprojecte del PE Cobertran pretén definir les característiques del parc eòlic, de
l'emplaçament dels aerogeneradors, la descripció del recurs eòlic existent, el traçat soterrat de
les línies elèctriques interiors del parc i l'evacuació mitjançant línia aèria de 220kV, i els vials
d'accés.
A partir d'aquesta documentació, i tal com s'estableix en el Decret Llei, es sol·licitarà la
corresponent Autorització Administrativa del parc eòlic objecte del present avantprojecte, per
al qual es redactaran els Projectes Tècnics d'Execució del Parc Eòlic, en els que es definiran
detalladament les obres i instal·lacions necessàries per a la construcció, i s’establiran les
corresponents separates per als diferents organismes afectats.

3. PETICIONARI I PROMOTOR
El Peticionari de l'Avantprojecte i Promotor de les obres és la Societat ENEL GREEN POWER
ESPAÑA, S.L. (EGPE) amb CIF B-61234613 i domicili social a C/ Ribera del Loira, 60 28042-Madrid.
Dades de Contacte:
Eloy Ovejas Rosa
Telèfon: 656 600 079
E-mail: eloi.ovejas@enel.com

4. NORMATIVA LEGAL
En la redacció de la present documentació s’han tingut en compte les normes i reglaments que
a continuació s'indiquen.
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4.1. NORMATIVA SECTORIAL
 Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència
climàtica i l'impuls a les energies renovables publicat en el DOGC Núm. 801228.11.2019.
 Reial decret-llei 23/2020 de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria
d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.
 Reial decret-llei 15/2018, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a la transició
energètica i la protecció dels consumidors.
 Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció
d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.
 Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric.
 Reial decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l'activitat de producció
d'energia elèctrica en règim especial.
 Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de
transport,
distribució,
comercialització,
subministrament
i
procediments
d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica
 Ordre Ministerial de 17 de desembre de 1998, per la qual es modifica la de 29 de
desembre de 1997, que desenvolupa alguns aspectes del Reial decret 2019/1997,
de 26 de desembre, pel qual s'organitza i regula el mercat de producció d'energia
elèctrica
 Ordre Ministerial de 29 de desembre de 1997, per la qual es desenvolupen alguns
aspectes del Reial decret 2019/1997, de 26 de desembre, pel qual s'organitza i
regula el mercat de producció d'energia elèctrica.
 Reial decret 2019/1997, de 26 de desembre, pel qual s'organitza i regula el mercat
de producció d'energia elèctrica.
 Llei 17/2007, de 4 de juliol, per la qual es modifica la Llei 54/1997, de 27 de
novembre, del Sector Elèctric, per adaptar-la al que es disposa en la Directiva
2003/54/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2003, sobre
normes comunes per al mercat interior de l'electricitat.
 Llei 54/1997, de 27 novembre, del Sector Elèctric.
 DECRET 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres
obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes
mesures.

4.2. OBRA CIVIL I ESTRUCTURES
 Reial decret 732/2019, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Codi Tècnic de
l'Edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març.
 Reial decret 314/2006 de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de
l'Edificació.
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 Reial decret 1797/2003, de 26 de desembre, pel qual s'aprova el Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments RC-03.
 Reial decret 1247/2008, de 18 de juliol de 2.008, pel qual s'aprova la Instrucció de
Formigó Estructural (*EHE-08).
 Plego de Prescripcions Tècniques Generals *PG-3/75, aprovat per O.M. de 6 de
febrer de 1976, i les seves revisions posteriors.
 Reial decret 956/2008, de 6 de juny, pel qual s'aprova la instrucció per a la recepció
de ciments (RC-08).
 PG 3-4/88 i les seves revisions de Ministeri de Foment.

4.3. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
 Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric.
 Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre
condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta
tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITCRAT 01 a 23.
 Reial Decret 1432/2008, de 29 d'agost, pel qual s'estableixen mesures per a la
protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució en línies elèctriques d'alta
tensió
 Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre
condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les
seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.
 Reial decret 1110/2007, de 24 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament unificat de
punts de mesura del sistema elèctric.
 Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic
per a baixa tensió i les seves Instruccions tècniques complementàries ITC-BT.
 Ordre de 6 de juliol de 1984, del Ministeri d'Indústria i Energia, per la qual s'aproven
les Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre condicions
tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de
transformació (MIE-RAT).
 Reial decret 3275/1982, de 12 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre
condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i
centres de transformació.
 Obtenció de la condició de Autogenerador Elèctric (Ordre Ministerial de 7 de juliol
de 1982).
 Relacions Tècniques i Econòmiques entre Autogeneradors i Empreses Elèctriques
(Ordre Ministerial de 7 de juliol de 1982).
 Normes administratives i tècniques per a funcionament i connexió a les xarxes
elèctriques de Centrals de Autogeneració Elèctrica (Ordre Ministerial de 5 de
setembre de 1985).
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4.4. SEGURETAT I SALUT
 Reial decret 286/2006, de 10 de Març, pel qual s'estableixen les mesures de
protecció dels treballadors enfront dels riscos derivats de la seva exposició al soroll.
 Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret
1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en
matèria de treballs temporals en altura.
 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de
riscos laborals.
 Reial decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció
de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric.
 Resolució de 8 d'abril de 1999, sobre Delegació de Facultats en Matèria de
Seguretat i Salut en les Obres de Construcció, complementa art. 18 del Reial decret
1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut
en les Obres de Construcció.
 Reial decret 1627/97, de 24 d'octubre, sobre disposicions mínimes de Seguretat i
Salut en obres de construcció.
 Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes
de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.
 Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i
Salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.
 Reial decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular
dors-lumbars, per als treballadors.
 Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes
de seguretat i salut en els llocs de treball.
 Reial decret 485/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes
en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.
 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborables.
 Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei
31/1995, de 8 de Novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de
coordinació d'activitats empresarials.
 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (Ordre Ministerial de 9 de
març de 1971), en els capítols i articles no derogats per la Llei 31/1995.
 Reial decret 39/1997 dels Serveis de Prevenció.

4.5. NORMATIVA AMBIENTAL I URBANISME
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 Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) del municipi de Vallbona de les
Monges, aprovat i publicat al DOGC l’11/02/2013
 Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) del municipi dels Omells de na Gaia,
aprovat i publicat al DOGC el 18/10/2013
 Llei 21/2013, de desembre de 2013, d'avaluació ambiental (BOE núm. 296
11/12/2013)
 Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes.
 Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
 Reial decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
d'Avaluació d'Impacte Ambiental de projectes.
 Reial decret-Llei 9/2000, de 6 d'octubre, de modificació del Reial decret legislatiu
1302/1986, de 28 de Juny, d'avaluació d'impacte ambiental.
 Llei 6/2010, de 24 de març, de modificació del text refós de la Llei d'Avaluació
d'Impacte Ambiental de projectes, aprovat pel Reial decret Legislatiu 1/2008, d'11
de gener.
 Decret 114/1988, de 7 d'abril, d'Avaluació d'Impacte Ambiental.
 Decret 78/2002 de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni
arqueològic i paleontològic.
 Decret Legislatiu 1/2010 i Llei 6/2009, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme
 LLEI 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.
 DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de
la legalitat urbanística.
 Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en
terrenys forestals
 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a protecció
del medi nocturn
 Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig

5. EMPLAÇAMENT
5.1. SITUACIÓ GENERAL
El parc eòlic Cobertran es situa als municipis de Vallbona de les Monges i Els Omells de na Gaia,
a la comarca de l’Urgell, província de Lleida.
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El parc eòlic s’ubica al sud dels dos nuclis municipals, concretament a 1 km del nucli del
municipi d’Els Omells de na Gaia, i a 4 km al Sud del nucli de Vallbona de les Monges.
La implantació del projecte és a l’altiplà que forma la Serra del Tallat, amb una alçada mitjana
de 700m sobre el nivell del mar en una zona de relleu suau on predomina el paisatge agrícola i
algunes zones boscoses.

5.2. DADES GENERALS DEL PAR EÒLIC “COBERTRAN”
5.2.1. Ubicació
El parc eòlic està format per 10 aerogeneradors de 5 MW, així com de les infraestructures
associades per a la seva construcció i explotació com són les plataformes de muntatge, vials
interns, accessos, rases elèctriques i infraestructura d’evacuació.
A la taula següent es mostren les coordenades UTM de cada aerogenerador i la seva ubicació
en funció del municipi.

Aerogenerador

CO‐01
CO‐02
CO‐03
CO‐04
CO‐05
CO‐06
CO‐07
CO‐08
CO‐09
CO‐10

Coordenades UTM
(Fus 31 - ETRS89)
X
Y

338.717
340.512
341.627
342.115
339.289
341.374
342.668
343.460
344.361
343.501

Municipi

4.594.738
Els Omells de na Gaia
4.593.753
Els Omells de na Gaia
4.593.636
Vallbona de les Monges
4.592.416
Vallbona de les Monges
4.595.076 Els Omells de na Gaia i Vallbona de les Monges
4.594.262
Vallbona de les Monges
4.594.230
Vallbona de les Monges
4.594.368
Vallbona de les Monges
4.594.690
Vallbona de les Monges
4.595.328
Vallbona de les Monges

Als efectes de la informació necessària per a la sol·licitut dels permisos d’accés i connexió, es
mostra a la següent figura la poligonal del parc i la taula de coordenades dels seus vèrtexs amb
el seu centre geomètric.
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Vèrtex de la
Poligonal

Coordenades UTM
ETRS89)
X

(Fus 31 -

'A'
'B'
'C'
'D'
'E'
'F'
'G'
'H'
'I'
'J'
'K'

340.597
343.033
345.150
343.784
342.278
341.958
341.832
340.578
339.708
338.475
338.056

Y
4.595.802
4.595.800
4.594.558
4.593.786
4.592.395
4.592.307
4.593.229
4.593.340
4.594.252
4.594.664
4.595.083

Centre geomètric

341.770

4.594.500

5.2.2. Accés al parc eòlic
Es descriu a continuació les vies d’accés previstes per a l’accés al parc eòlic. En la tria i disseny
dels accessos s’ha procurat, en la mesura del possible, l’ús de vials ja existents minimitzant
l’impacte ambiental i paisatgístic que genera l’obertura de nous vials al territori, tant en la fase
de construcció com durant l’explotació.
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L’orografia de la zona està marcada per un relleu suau on predominen els tossals que marquen
un perfil en direcció NO-SE, amb un lleuger pendent que va pujant en sentit SE fins a la Serra del
Tallat.
Amb el compromís de buscar l’alternativa que minimitzi l’afectació dels traçats de vial, s’ha
dissenyat uns accessos per l’Est, des de la carretera C-14 al P.K. 51,6. La proposta d’accés que
es valora com a l’alternativa més viable en quant a afectació al territori és la d’accedir pels
vials del parc eòlic existent de la Serra del Tallat. Aquesta alternativa permet accedir al parc
eòlic havent de fer només petites intervencions en algunes curves per adaptar-les al transport
dels components. L'accés als diferents aerogeneradors i a la nova subestació a construir, es
realitza principalment per vials ja existents que únicament caldrà acondicionar.
L'elecció del traçat del vial d'accés està fortament condicionada pels requeriments de
transport dels grans components (pales, góndoles i torres) i això implica condicionar
necessàriament els vials existents per acomodar-los a les prescripcions dels fabricants. En aquest
cas, l’ús dels vials per trams ja existents, fa que l’obra necessària sigui menor.
La ubicació d’algunes de les màquines en paratges on no hi ha camins d'accés en el seu tram
final obliga a la construcció de nous trams curts de vial que s'han projectat minimitzant els
desmunts per a un menor impacte en el territori.
L’accés s'ha previst per al transport de tots els components que comporta la instal·lació del
parc eòlic, així com de les grues necessàries per al muntatge. En el capítol de descripció d'Obra
Civil s'indiquen els criteris utilitzats, resultants especialment dels condicionants de transport dels
aerogeneradors.
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6. CRITERIS D’IMPLANTACIÓ / DISSENY DEL PARC
6.1. CRITERIS GENERALS PER A LA IMPLANTACIÓ DEL PARC EÒLIC
El criteri general per a la implantació del parc eòlic Cobertran és el d’ubicar nous
aerogeneradors a la zona de més producció eòlica, buscant la minimització en l’impacte
ambiental de la proposta.
La ubicació d’aerogeneradors es determina procurant distribuir-los entre les zones de relleu més
elevat, buscant la major producció eòlica, però atenent a la menor afectació ambiental. En
aquest sentit es descarten posicions amb major recurs, però que impliquen la cosntrucció de
grans desmunts al territori per a la construcció de vials i plataformes de muntatge.
La disposició dels aerogeneradors, atenent als criteris anteriors, s’ha procurat que mantingui
una direcció en filades perpendiculars a la direcció predominant als vents de la zona,
respectant l’afectació per esteles entre màquines i altres parcs eòlics existents.
Partint d’aquestes premisses, la localització concreta dels aerogeneradors i el disseny de les
infraestructures del Parc Eòlic s'han establert tenint en compte els següents condicionants:

 Aprofitament energètic: Mitjançant la modelització de l'emplaçament, s'han

identificat les zones de major potencial eòlic així com les direccions dels vents
predominants. La separació entre màquines s'ha ajustat per optimitzar la
producció, i reduir al mínim l'efecte estela entre aerogeneradors.

 Impacte ambiental: S'ha pretès reduir al mínim l'impacte ambiental de les

instal·lacions, buscant la utilització de vials existents i la ubicació de màquines que
en minimitzin l’afectació.

 Aspectes tècnics: Els traçats i emplaçaments de les instal·lacions s'han triat
considerant les característiques geotècniques i morfològiques del terreny, per
evitar la creació de fonts d'erosió.

 Infraestructures existents: S'han aprofitat al màxim els camins existents, a fi de reduir

al mínim indispensable els moviments de terres i la destrucció de la coberta
vegetal. Així mateix s'han analitzat les infraestructures elèctriques existents o
previstes a la zona per estudiar el seu possible aprofitament.

 Impacte visual: S'ha procurat minimitzar l'impacte visual de la instal·lació, disposant

en tant que sigui possible, les alineacions de forma ordenada i sota criteris de
simetria. En línia amb els criteris paisatgístics.
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6.2. ESTUDI DEL POTENCIAL EÒLIC
En aquest apartat es comenten les principals conclusions i aspectes metodològics de l'estudi de
recurs eòlic inclòs en el present avantprojecte.

6.2.1. Emplaçament
L'emplaçament triat per a la ubicació dels aerogeneradors destaca respecte al seu entorn,
amb una important elevació. La configuració de el terreny permet orientar la línia de màquines
perpendicularment als vents energètics dominants (NO), la cota respecte a l'entorn i l'orientació
dels tossals on es situen les màquines provoca l'acceleració del vent incrementant el potencial
eòlic i permetent l'explotació energètica en condicions favorables d'eficiència i rendibilitat,
mitjançant la instal·lació d'una planta eòlica.
Un altre punt a tenir en compte, és la superfície de rugositat del terreny i els obstacles, que
afecten directament a les característiques del vent local. En aquest sentit cal destacar que no
existeixen obstacles rellevants que provoquin ombres sobre les línies d'aerogeneradors en la
direcció predominant.

6.2.2. Configuració del Parc
Es resumeixen les característiques principals del Parc Eòlic Cobertran:
 Potència: 50MW
 Nº d'aerogeneradors: 10
 Aerogeneradors (s'amplia informació en següents apartats):
- Potència unitària: 5.000 kW
- Alçada d'aerogeneradors (boixa): 115m
- Diàmetre de rotor: 170m
Per al càlcul de la producció elèctrica generada, s’ha considerat el model d’aerogenerador
de Siemens-Gamesa SG170-6.0 MW, en el seu model de funcionament de 5 MW.

6.2.3. Restriccions a la Implantació d'Aerogeneradors
Les restriccions més importants considerades són:
 Minimitzar l'impacte ambiental.
 No afectar jaciments arqueològics.
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 Distància mínima a carreteres d’alçada de boixa x 1,5.
 Evitar afectar a la pràctica de camins i vies pecuàries.
 Distància a Línies elèctriques, alçada boixa + pala + 10m fins a la zona de servitud de
la mateixa.
 Incrementar en tant que sigui possible la distància a poblacions i vivendes.

6.2.4. Dades de Vent
L'estimació del recurs eòlic s'ha definit sobre la base de dades mesoescala de l'empresa
VORTEX amb resolució de 100m i 20 anys de mesuraments.
Les dades de GWA són el resultat d'una sèrie de processos de desescalada els quals parteixen
de les dades a gran escala proporcionades pel reanálisis atmosfèric de l'ERA5 del Centre
Europeu de Previsions Meteorològiques a mitjà termini (ECMWF), conjuntament amb dades de
topografia d'alta resolució, fins a obtenir un model de vents locals.
Als gràfics següents es presenta un resum de les característiques del vent a la zona d'estudi:
Perfil del vent

Rosa de freqüències

Velocitat mitja mensual

Perfil diari
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Per a fer una estimació del recurs eòlic a llarg termini és necessari l'ús de mesures de referència
amb un període de mesures de diversos anys. El recurs eòlic ha estat calculat emprant les
dades de re-anàlisis de Vortex. Així mateix, i per millorar les dades atmosfèriques, s'empren
dades millorades d'elevació i cobertura terrestre per al modelatge a microescala.
Per tant, es compleix amb les bones pràctiques de la indústria i amb les recomanacions
internacionals, segons les quals s'ha d'emprar una referència amb deu anys de dades, encara
que en la majoria dels emplaçaments són suficients cinc per a obtenir resultats ajustats. De
l'anàlisi a llarg termini realitzada s'obtenen la següent velocitat mitjana a llarg termini.


Velocitat mitjana a alçada de boixa (115m): 6.87 m/s



Perfil vertical per a l’extrapolació: 0,2



Densitat de l’aire considerada: 1,13 kg/m3

6.2.5. Criteris per al càlcul de la producció mitjana anual
El càlcul de la producció d'energia del parc eòlic es realitza sobre la base de programari
específic Openwind, introduint les dades obtingudes analitzades, i introduint els paràmetres de
la màquina proporcionats pel fabricant.
Als resultats en brut, se'ls ha d'aplicar les corresponents pèrdues en la generació d'energia, més
enllà de les pròpies pèrdues de l'emplaçament per efecte estela entre màquines. En aquest
sentit, el criteri aplicat es basa en el criteri de la següent taula:

1 Efecte estela
1a Propi parc

96,5 %

2 Disponibilitat
2a Turbina i disponibilitat de la planta
2c Disponibilitat xarxa

97,5 %
99 %

3
3a
3b
3c
3d
3e
3f
3g

100
99,1
99,5
99,7
99,3
99,9
99,9

Pèrdues elèctriques
Acord de connexió a xarxa
Transformador alta/ mitja tensió
Sistema de mitja tensió
Transformardor principal
Línia alta tensió
Auxiliars : Consums operacionals
Auxiliars : Consums de la xarxa
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4
4a
4b
4c
4d

Rendiment màquines
Rendiment de la corba de potència
Histèresi per vent excessiu
Degradació de pales
Altres/Subòptims

98,5
99,5
99,5
97,5

%
%
%
%

5
5a
5b
5c
5d
5i

Operacional
Reducció d'energia
Reducció de xarxa
Gestió del sector eòlic
Apagat per temperatura
Altres estratègies operatives

100
100
100
100
100

%
%
%
%
%

6 Ambiental
6a Gelades
6b Brutícia de pales

99 %
99,5 %

El conjunt de pèrdues considerades, addicionals a l’efecte estela, representen el 11,5% de la
generació teòrica del parc.

6.2.6. Avaluació del recurs eòlic
En base als criteris exposats i al recurs eòlic existent, es detalla a continuació la producció anual
d’energia (PAE) del parc eòlic Cobertran i el seu factor de planta.

PAE Bruta [MWh/any]
Pèrdues [MWh/any]
PAE Neta [MWh/any]
FC Net [%]
Hores Equivalents [h/any]

10 x TIPUS SG170 5 MW @115 m
163.653
24.548
139.105
31%
2.717

Per tant, la producció anual mitjana neta per aerogenerador és de 2.717 hores equivalents a
nominal, la qual cosa suposa una producció anual mitjana estimada per al conjunt del parc de
163,65 GWh/any.
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6.2.7. Conclusions
L'emplaçament del Parc Eòlic mostra un elevat nivell de recurs eòlic, amb una mitjana de 2.717
hores equivalents. L'emplaçament, doncs, es considera adequat per a la instal·lació de 10
aerogeneradors SG170-6.0MW o similar, de 6 MW de potència nominal, treballant en el mode
de funcionament de 5 MW, sumant així una potència total de 50 MW. Aquests aerogeneradors
s'han distribuït optimitzant el recurs eòlic i minimitzant la interferència d'uns aerogeneradors
sobre uns altres, i s'han tingut en compte les restriccions ambientals i de valor patrimonial per a
la seva ubicació.
La velocitat de vent mitjana a l’alçada de boixa en l'àrea d'interès està en general entre 6.6 i
7.4 m/s. Les direccions predominants són del N-NNW.
Existeix una lleugera variació estacional del recurs eòlic, sent els mesos més ventosos els
corresponents a l'hivern, i els menys ventosos durant l'estiu.
Les pèrdues per estela dins del parc eòlic, amb la disposició d'aerogeneradors considerada
s'estima en un 3,5%.

7. INSTAL·LACIONS DEL PROJECTE

7.1. GENERAL
El Parc Eòlic Cobertran, i la seva infraestructura associada, es troben situats principalment als
municipis de Vallbona de les Monges i Els Omells de na Gaia, però la línia d’evacuació abarca
també el municipi de l’Espluga de Francolí (Tarragona).
El parc està compost per 10 aerogeneradors de 5 MW que totalitzen una potència de 50 MW, la
construcció de vials d’accés, la construcció d’una nova subestació transformadora 30/220kV i
la construcció d’un nou circuit sobre línia d’evacuació existent de 220kV que transporta
l'energia generada fins a la subestació de l’Espluga 220kV de REE.
Seguidament s'enumeren els principals elements que componen el parc eòlic:

 Aerogeneradors:

L'aerogenerador previst en aquest parc eòlic és un
aerogenerador amb una alçada de boixa (centre del rotor) de 115 m i un diàmetre
de rotor (pales) de 170 m. La seva gran superfície de captació eòlica permet un
major aprofitament de recurs eòlic. L'aerogenerador s'ancorarà a terra mitjançant
fonamentació adequada per a les condicions geotècniques del terreny. La
potència unitària dels aerogeneradors està prevista de 5MW, i el total del parc
suma una potència de 50MW.

MEMÒRIA

Ref. EFE-598.05-AP-01

- 19

PARC EÒLIC COBERTRAN

AVANTPROJECTE

Vallbona de les Monges i Els Omells de na Gaia
(Lleida)

Desembre 2020

 Vials interns: Són aquells vials existents, condicionats o de nova construcció, que

permeten el transport d'equips i grues necessaris per al muntatge del parc i per a la
seva explotació.

 Accessos: S'entén per accessos els vials existents i vials de nova construcció que
permeten l'accés des de la xarxa de carreteres fins als vials interns del parc.

 Plataformes de muntatge: Explanació de terreny i acondicionament per al
muntatge dels aerogeneradors.

 Infraestructura elèctrica interior del parc: Els aerogeneradors generen energia a BT,

fins a 690V. Els equips de transformació (eleven fins a 30kV) i derivació se situen a
l'interior dels aerogeneradors. Mitjançant instal·lació enterrada a 30 kV s'agrupa la
potència generada pels diferents aerogeneradors fins al seu lliurament en la SET
COBERTRAN (nova a construir). El cablejat serà subterrani i discorrerà, en la mesura
del possible, per camins o vials interns. Cada aerogenerador disposarà d'un sistema
de posada a terra, unint la posada a terra de tots els aerogeneradors mitjançant
cable nu que discorrerà en les rases elèctriques.

 Infraestructura de control: Cada aerogenerador porta el seu propi sistema de

control que estarà connectat l’SCADA del centre de control situat a la SET
COBERTRAN mitjançant canalització subterrània que discorrerà en les mateixes
rases que el cablejat de mitja tensió.

 Subestació elèctrica i edifici de control: La potència generada a mitja tensió (30
kV) des dels aerogeneradors serà elevada a alta tensió (220 kV) a la SET
COBERTRAN a través d’un transformador de 50MVA. A la subestació s’ubica també
l’edifici de control per a ubicar-hi els equips de maniobra, protecció i control. La
part de 220kV disposarà de configuració de simple barra amb sortida de línia.

 Infraestructura d'evacuació d'energia: La infraestructura d'evacuació d'energia

connecta la SET COBERTRAN amb la xarxa de transport de REE. Es preveu la
construcció d’un nou circuit de 220kV sobre una línia ja existent que connecta
ambdues subestacions, de forma que es farà ús dels suports existents d’aquesta
línia (preparada per a 2 circuits) per a incloure-hi el segon circuit. Aquest nou circuit
connectarà la SET Cobertran amb la SET L’Espluga de 220kV de REE.

7.2. AEROGENERADORS
De cara a optimitzar l'ús de sòl, les infraestructures associades i el recurs eòlic existent, és
adequat l'ús d'aerogeneradors amb gran àrea de captació i potència elèctrica elevada.
També és important la fiabilitat i eficiència de l'equip de cara a obtenir una alta disponibilitat
en la generació.
Per aquests motius, i tenint en compte el tipus de vent existent a la zona en la qual s'ha
projectat el parc, s'ha escollit un aerogenerador de 5 MW de potència nominal.

7.2.1. Dades generals
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Les pales estan construïdes en fibra de vidre reforçada amb epoxi i fibres de carboni. El
rodament de les pales consisteix en un rodament de boles amb contacte en quatre punts,
cargolat a la boixa. La góndola reforçada en fibra de vidre protegeix tots els components de
les accions d'agents externs.
El generador és de tipus asíncron amb tecnologia PWM, la qual cosa permet una major qualitat
de l'energia generada i una millora de la resposta davant pertorbacions de la xarxa.
El transformador s'allotja a la góndola en un compartiment separat en la seva part inferior.
A qualsevol velocitat del vent, el sistema de regulació i control maximitza la producció de
potència disponible.
El principal sistema de frenat de l'aerogenerador és per aerodinàmica, girant les pales de
manera que la pressió sobre elles sigui mínima. Addicionalment l'aerogenerador està equipat
amb un disc de fre en l'eix ràpid accionat per un sistema hidràulic.
L'aerogenerador està equipat amb un sistema de pas variable. Amb aquest sistema l'angle de
les pales és constantment regulat a la posició òptima segons el vent, i així s'optimitza la
producció de potència i els nivells de soroll.
L'operació del sistema de pas variable està constituïda per 3 cilindres hidràulics, un per pala. La
unitat hidràulica està instal·lada en la góndola i subministra pressió tant al sistema de pas
variable com al sistema de frenat. Els sistemes estan equipats amb acumuladors hidràulics per
garantir una aturada controlada i segura en cas de desconnexió de la xarxa.
Totes les funcions i operacions de la turbina són controlades per l’SCADA de parc que gestiona
l'estat de totes les turbines.

7.2.2. Característiques:
 Numero de Pales

3

 Diàmetre de rotor

170 m

 Potència Nominal

5 MW

 Classe:

IIIA i IIIB

 Àrea escombrada

22.698 m²

 Alçada de boixa

115 m

 Control de Potència

Velocitat variable amb canvi de pas
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 Velocitat d'arrencada

3 m/s

 Velocitat de parada

25 m/s

Seguidament es detallen característiques tècniques específiques dels diferents components
que integren l'aerogenerador.

7.2.3. Rotor
El rotor està constituït per tres pales dissenyades aerodinàmicament i construïdes amb fibra de
vidre reforçada amb epoxi i fibres de carboni i una boixa central de fundició protegit per una
coberta de fibra de vidre. Les pales es posen en moviment quan la velocitat del vent és superior
a 3 m/s. Les característiques principals del rotor són:
 Nombre de pales:

3

 Diàmetre

170 m

 Longitud pales:

83,5 m

 Amplada de pala:

4,5 m

 Alçada de cada pala:

3,4 m

 Àrea escombrada

22.698 m²

 Sentit de rotació:

Sentit horari (vist frontalment)

 Inclinació

8º

 Sistema de regulació:

Sistema Pitch

 Accionament Pitch:

Hidràulic amb cilindres independents

7.2.4. Torre i góndola
La principal informació relativa als elements que sustenten al rotor i el generador, la torre i la
góndola, és la següent:
 Alçada boixa (centre del rotor):

115 m

 Material torre:

Acer

 Trams de torre:

5

 Diàmetre de la base:

4,7 m

 Diàmetre a cota góndola:

3,5 m

 Cotes de la góndola:

19,3 x 4,2 x 3,8
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7.2.5. Generador
Es ressenyen les principals característiques del generador i els equips associats a aquest:
 Tipus de generador:

Asíncron 6 pols - 5 MVA

 Tensió:

3 x 690 V

 Freqüència:

50/60Hz

 Potència màxima:

6,75 MW

 Mode de treball:

5MW en mode AM-7

 Multiplicadora:
helicoïdal

Composta per dues fases planetàries i una

 Refrigeració:

Aire - aigua

 Convertidor:

PWM 4Q 2,5kHz

7.2.6. Transformador
La tensió de sortida del generador-convertidor és de 690V. Per a la transformació de 690 V
(tensió de generació) a 30 kV per a l'evacuació de l'energia a la subestació, s'utilitza un
transformador sec situat a la góndola, de cara a minimitzar les pèrdues fins i tot en el tram de
torre. Les principals característiques són les següents:
 Tensió en primari

690 V

 Tensió en secundari

30 kV

 Freqüència

50 Hz

 Intensitat de curtcircuit

8,5% - 10,5%

 Classe ambiental

E2

 Classe contra-incendis

F1

 Grup de connexió

Dyn11

7.2.7. Accessibilitat i seguretat
L'accés a la turbina es realitza des de l'exterior mitjançant una porta situada en la part baixa.
Des d'allí es pot accedir a l'última plataforma mitjançant escala o ascensor. Des de l'última
plataforma s'accedeix per escala a la góndola.
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Alternativament existeixen vies de sortida d’emergència des del forat previst del polispast o des
del sostre de la góndola. Existeix un ancoratge de seguretat per poder baixar en cas
d'emergència.

Totes les parts mòbils accessibles a la góndola estan protegides. Totes les parts metàl·liques
accessibles estan posades a terra.
Es disposa de llum en totes les àrees de l'aerogenerador, amb sistema d'alimentació
d'emergència en cas de fallar l'alimentació elèctrica principal (UPS amb bateria de Liti).
L'operació dels sistemes de l'aerogenerador pot realitzar-se des de la base de la torre.
Existeixen equips d'extinció d'incendis i de primers auxilis a l'interior.

7.2.8. Integració a la xarxa
Com ha estat exposat, en disposar de convertidor, l'aerogenerador assegura una òptima
resposta davant variacions de la xarxa i una òptima qualitat d'ona generada.
L'aerogenerador proposat compleix amb els requisits vigents quant a capacitat de regulació
d'energia reactiva (P.O. 3.7.), comportament davant forats de tensió (el P.O. 12.3) i possibilitat
de regulació de potència activa (P.O. 3.7.). Alhora, compleix amb els requisits de codis de
connexió a xarxa establerts al RD 647/2020 i al Reglament Europeu 2016/631 (i posteriors
correccions).

7.2.9. Condicions climàtiques i ambientals
L'aerogenerador està dissenyat per a temperatures ambients fins a 30ºC. S'hauran de prendre
precaucions especials més enllà d'aquest rang, ja que la turbina pot seguir funcionant, però
baixa el seu rendiment i per tant la seva potència nominal.
El nivell de soroll emès per l'aerogenerador en el seu mode de treball nominal de 5MW (AM-7)
és de 102 dB, cosa que el qualifica en un rang molt inferior a la majoria de màquines de la seva
categoria, on els nivells sonors són habitualment majors.

7.3. OBRA CIVIL
7.3.1. Generalitats
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L'obra civil d'un parc eòlic està marcada bàsicament pels condicionants tècnics de transport i
muntatge dels aerogeneradors. D'altra banda, també és necessària la realització de rases per
al cablejat subterrani, l'obra civil associada a la subestació i edifici de control, i resta d'obra civil
per al sistema d'evacuació d'energia.
La principal premissa en el disseny i execució de l'obra civil és la minimització en l'afectació al
medi, sobretot en aquells llocs més sensibles. Aquesta minimització s'ha de considerar tant per a
la fase de construcció (etapa més crítica) com per a la fase d'explotació, on aspectes com un
bon drenatge i manteniment d'una capa vegetal adequada per evitar l'erosió, o aspectes
relatius a la protecció contra incendis, són molt rellevants de cara a garantir la conservació del
medi.
És també de rellevància la conservació cultural de l'entorn, evitant l'afectació a elements de
patrimoni cultural existents i realitzant les corresponents prospeccions a les àrees d'actuació.
Es detallen a continuació alguns dels criteris generals a seguir en l'execució de l'obra civil:

 Priorització en la utilització dels accessos existents amb l'adequada millora i
optimització de la nova xarxa viària projectada.

 Control topogràfic dels límits d'excavació i reducció al mínim de l'ús de material de
reblert per no modificar substancialment les característiques del substrat.

 Reduir a l'estrictament necessari el moviment de terres i l'ocupació derivada dels

treballs d'obra civil: obertura de vials, construcció de rases, explanacions,
fonamentacions, ...

 Procedir a una humectació contínua en temps de sequera, tant dels apilaments de
terra com de les zones d’explanació.

 Estabilitzar immediatament els talussos, els terraplens i els materials mobilitzats,
emprant malles per evitar lliscaments.

 Adequar la superfície ocupada per les plataformes eòliques necessàries per a la

instal·lació dels aerogeneradors a les condicions topogràfiques de la zona i reduir
en la mesura del possible aquesta superfície; en tot cas, s'evitarà el
sobredimensionat.

 Minimitzar la compactació tant en les plataformes eòliques com en zones no

afectades inicialment per les instal·lacions de forma directa, però que seran
utilitzades per a la maniobra de maquinària, mantenint la consistència necessària
per a aquestes maniobres.

 El càlcul de les fonamentacions es realitzarà previ estudi geotècnic de cara a evitar
sobredimensionats.

 Controlar el diàmetre de perforació en les voladures i evitar el seu
sobredimensionat.

 Recobrir amb materials procedents de l'excavació les bases dels aerogeneradors,
les rases i els talussos.
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 Preservar la xarxa hidrogràfica superficial.
 Evitar la realització de voladures i importants moviments de terra en zones i
èpoques de nidificació d’aus.

7.3.2. Accessos i vials interns
L'accés fins al parc des de la xarxa de carreteres i els vials interns per fer accessibles els
aerogeneradors seran en la seva majoria a partir dels camins existents a la zona, que hauran de
condicionar-se per al pas de les grues i transports especials, i en part de nova construcció.
Els pendents màxims en terreny compactat seran de fins al 9% i no superaran el 14% amb
ciment. El motiu que s'aconsegueixin pendents superiors al 9%, és el de reduir al mínim possible
l'impacte ambiental sobre el medi.
La secció tipus del vial té una amplada de 6m, arribant a ser de 8 m amb les cunetes, en cas de
desmunts. S'adjunta plànol tipus de la secció dels vials a l'apartat de plànols.
A la taula següent es detallen les longituds dels accessos al parc a modificar per al pas dels
transports de grans components:
Tram Accés
Tram C14 a cruïlla CO-09
Tram cruïlla CO-09 a cruïlla CO-07

Longitud vials
a reformar
(m)
4.990
4.025

Longitud vials
nova
construcció (m)
397
98

Total (m)
5.387
4.123

En el cas dels vials interns, es mostra a la taula següent els trams de vials a considerar per a la
construcció del parc eòlic:
Tram Vial Intern
Accés a CO09
C09 a CO10
Accés a CO08
Accés a CO07
Accés a CO04
CO-04 a CO-03
CO-03 a CO-06
CO-03 a CO-02
CO-02 a CO-05
CO-05 a CO-01
Totals

MEMÒRIA

Longitud vials
a reformar
(m)
1.115
975
485
665
750
750
485
1.420
245
6.890

Longitud vials
nova
construcció (m)
345
150
145
105
755
565
265
890
495
545
4.260
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1.460
1.125
630
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755
1.315
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1.915
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11.150
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Com es pot apreciar a les taules anteriors, els vials de nova construcció representen només el
23% del total de vials i accessos necessaris per construir el parc eòlic Cobertran.
La capa de rodadura dels vials serà amb un acabat de tot-u artificial de 30cm en tota la
longitud.

7.3.3. Plataformes de muntatge
Les plataformes estan composades per diferents parts amb diferents funcions, tant per al
muntatge com per a l’explotació del parc. En funció de la màquina finalment triada i de
l’estratègia de muntatge del fabricant, la plataforma final tindrà unes dimensions que poden
variar lleugerament.
Es descriuen a continuació les principals plataformes que composen cada zona de treball de
les màquines:

 Un àrea de 3.122 m² per al posicionament de totes les grúes auxiliars, zona de

muntatge i l’estocatge de les góndoles, trams de torre, etc.. Part d’aquesta àrea
serà la zona de plataforma de muntatge permanent que quedarà per a
l’explotació del parc per poder muntar les grues en cas necessari que calgui fer
reparacions.

 Un àrea de 522m2 per al posicionament de la grúa principal. Al darrera d’aquesta
àrea hi ha marcada una zona allargada per al muntatge de la pluma de la grua
que no és necessari de compactar, però que requereix que sigui plana i lliure
d’obstacles.

 Un àrea de 1.584 m² per a l'estocatge de les pales de l'aerogenerador. Aquesta

àrea serà una superfície plana sense compactar, exceptuant els cordons de
muntatge que hauran de permetre el trànsit de grues (162m2). Un cop en fase
d’explotació aquesta àrea serà restituida de nou.
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Les plataformes tindran un pendent màxim entre l’1% i 3 %. La capacitat portant de les diferents
plataformes varia en funció de si són d’aplec o muntatge. El cas que requereix major
compactació és el de la zona de muntatge amb una capacitat portant de fins a 3kg/cm2.

7.3.4. Fonamentacions
La fonamentació específica de cada aerogenerador dependrà de la capacitat portant del
terreny i altres condicions del terreny on se situï, que es determinaran en el corresponent estudi
geotècnic a realitzar durant la fase de Projecte.
Una vegada construïda la fonamentació, s'efectuarà un reblert amb material seleccionat
procedent de l'excavació, degudament compactat, fins a aconseguir la cota original del
terreny.
La fonamentació tipus considerada i representada en els plànols d'implantació és circular de
23,7 m de diàmetre i amb una profunditat de 3,5m.

7.3.5. Rases per a cablejat
Es preveu la construcció de rases sempre paral·leles als vials del parc o altres vials existents fins a
la SET COBERTRAN.
Totes les canalitzacions elèctriques i de control seran subterrànies. Les rases tindran una
profunditat d'1 m i amplada variable entre 0,40, 0,60 i fins a 1 m per 1, 2 o 3 ternes
respectivament, segons es reflecteix en els plànols adjunts.
Conjuntament amb els cables de potència i senyal, s'instal·larà un conductor de coure nu de
50 mm2 com a elèctrode de terra directament enterrat al fons de la rasa, al llarg de tot el seu
recorregut.
A la mateixa rasa s’ubicarà el cablejat de fibra òptica necessari per a la comunicació dels
aerogeneradors amb el centre de control.
En aquells punts on les rases creuin vials, plataformes o camins existents, es reforçarà la
canalització mitjançant un reblert de formigó en massa instal·lant-se els conductors sota tub de
polietilè de doble paret i resistència adequada, de 200 mm de diàmetre (una terna per tub), i
els de comandament i senyalització, en tubs del mateix tipus, de 90 mm de diàmetre.
S’estima una longitud total de rases de 19,7km. Enn funció dels diferents circuits esmostra segons
la taula següent:
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CIRCUIT 1

CIRCUIT 2
CIRCUIT 3
CIRCUIT 4

CO-01 a CO-05
CO-05 a CO-02
CO-02 a SE
CO-06 a CO-03
CO-03 a CO-04
CO-04 a SE
CO-07 a SE
CO-10 a CO-09
CO-09 a CO-08
CO-08 a SE

Longitud de rases (m)
1.395
2.810
4.026
820
1.565
1.970
2.685
1.180
1.455
1.825

7.3.6. Arquetes d'entroncament
Les arquetes d'entroncament seran utilitzades per als cables de fibra òptica. A fi de facilitar les
feines d'inspecció i manteniment durant l'explotació del parc, els entroncaments de fibra
òptica s'efectuaran a l'interior d'arquetes enregistrables, construïdes en obra o prefabricades,
de dimensions adequades per realitzar en el seu interior els entroncaments.
Les arquetes es situaran en punts del terreny on no es produeixi acumulació d'aigües, evitant-se
en qualsevol cas els fons de vall.

7.3.7. Subestació 30/220kV
Les obres de la subestació Cobertran es basen en un desbrossament, rebaix i anivellament del
terreny. La tria de l’emplaçament s’ha fet tenint en compte de buscar una zona planera per
evitar moviments de terres i ubicar-la en zona amb poca visibilitat per evitar un major impacte
paisatgístic. Alhora, la ubicació de la subestació ha d’estar en una zona “cèntrica” del parc per
tal de minimitzar el recorregut de les rases.
Amb l’objectiu de reduir el traçat de línia aèria que connecta amb la infraestructura existent de
la línia, s’ha ubicat la subestació el més proper a la línia d’evacuació, i junt a la SET existent de
la Serra del Tallat, per tal de concentrar l’impacte paisatgístic en una única zona.
L’explanació de la subestació ocupa una superfície de 2.996m2 i s’emplaça a 70m del punt de
la línia d’evacuació on es preveu iniciar el doble circuit per a l’evacuació d’energia. S'ha situat
en una zona propera a un camí existent i en la zona més pròxima a l'evacuació elèctrica. Es
tracta d’una zona planera que genera un impacte ambiental reduït. El volum de moviment de
terres és aproximadament de 2.000m3 de terres que caldrà terraplanar de la pròpia excavació
de l’emplaçament, sense necessitat d’aportació o retirada de terres, amb un balanç net de
terres inferior als 40m3.
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7.3.8. Línia aèria d'evacuació (220kV)
Es preveu la construcció d'una línia aèria d'alta tensió a 220kV per a l'evacuació de l'energia
generada fins a la línia de simple circuit que evacúa l’energia generada pel parc eòlic de la
Serra del Tallat i d’altres parcs eòlics de la zona. Aquesta línia existent està dissenyada per a la
ubicació d’un segon circuit que actualment no està muntat. Per tal de poder enllaçar amb
aquesta línia serà necessari construir un petit tram de 70m.
Aquesta opció de compartir la infraestructura existent es la triada preferentment com a més
eficient i de menor impacte pel territori però que requereix de l’acord amb l’actual propietari
de les infraestructures de la línia existent (Sistemes Elèctrics Espluga, SA). Alternativament es
plantegen altres opcions a l’estudi d’alternatives per si aquesta alternativa fos inviable.
La construcció d’aquest tram de línia només preveu la col·locació d’un únic suport addicional
entre la nova subestació SET Cobertran i la línia ja existent. La ubicació d’aquest suport es
realitzarà considerant la menor afectació a zones sensibles del territori.
El suport de la línia haurà d'instal·lar-se sobre fonamentacions enterrades. La fonamentació del
suport serà de formigó i haurà de complir l'especificat en la Instrucció de Formigó Estructural EHE
08. Per a una eficaç estabilitat dels suports, aquests s'encastaran en el sòl en blocs de formigó o
formigó armat, calculats d'acord amb la resistència mecànica del terreny on s’ubiqui cada
suport.
La fonamentació d’aquest suport serà del tipus “Potes fraccionades” o tetrabloc, i estarà
composta de quatre blocs independents. La forma d'aquests blocs podrà ser de base
quadrada o circular i el seu perfil podrà tenir eixamplaments a la base dels mateixos.
El bloc de fonamentació sobresortirà del terreny, com a mínim 20 cm, formant un sòcol, amb
l'objecte de protegir els extrems inferiors dels muntants i les seves unions. Sobre cadascun dels
blocs de formigó es farà la corresponent peana, amb un escopidor de 5 cm d'altura.

Fonamentació tetrabloc quadrada o circular amb cova
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7.3.9. Zona d'abassegament i operacions
Per a la construcció del Parc Eòlic, de forma temporal s'habilitarà una zona degudament
condicionada, d'uns 4.000 m2 contigua a la LV-2338, prop de la subestació, on es troba la zona
més plana i per tant amb menor afectació ambiental, per a l’abassegament d'equips i
materials d'obra, delimitada per un tancament perimetral per evitar la substracció dels
materials apilats.
Una vegada finalitzades les obres, es procedirà a la recuperació ambiental dels terrenys,
restituint la parcel·la afectada al seu estat inicial.

7.3.10. Punt net
Com a conseqüència de les feines de manteniment i reparació del parc eòlic es generen de
forma periòdica residus perillosos, que han de ser gestionats adequadament segons la
legislació vigent. Els més comuns són:

 Olis usats de lubricació
 Absorbents contaminats
 Envasos buits contaminats
 Filtres d'oli
 Bateries esgotades
I en menor quantitat:

 Dissolvents
 Fluorescents
 Aerosols
 Piles
 Cartutxos de tòner
A causa de la grandària del parc, la disposició dels aerogeneradors i instal·lacions annexes
(subestació transformadora i centre de control), es fa necessari comptar amb un mitjà adequat
per a l’emmagatzematge de residus (Punt Net), el qual haurà de ser dissenyat en fase de
projecte d’acord a les necessitats previstes quant a la seva construcció i volums
d’abassagament de productes generats.
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7.4. INFRAESTRUCTURA ELÈCTRICA INTERIOR DEL PARC (30KV)
La infraestructura elèctrica es divideix en la pròpia del parc eòlic i la necessària per a
l'evacuació de l'energia a la xarxa de distribució.
En el present apartat es descriuen les característiques de les infraestructures pròpies del parc
(30kV) i en el següent les de l'evacuació elèctrica a la xarxa (30/220kV).

7.4.1. Línies subterrànies d'interconnexió
Es realitzaran línies d'interconnexió entre els aerogeneradors que recorren el parc i
interconnectaran aquests entre si i amb la subestació. Aquestes línies seran subterrànies,
directament enterrades, i estaran formades per circuits de tres cables unipolars d'alumini, de
camp radial, designació UNE-HD 620-9E AL HEPRZ1 18/30 kV.
Les característiques principals del cable es mostren segons:
o

Naturalesa del conductor

Alumini

o

Tensió assignada del cable (Uo/O)

kV

18/30

o

Tensió màxima fases (Um):

kV

36

o

Tensió a impulsos (Up):

kV

170

o

Secció:

mm²

240, 400 i 630

o

Pantalla:

mm²

16

o

Pes:

kg/m

1.6, 2.13 i 3.13

o

Diàmetre exterior del cable

mm

36, 41.3 i 49.5

o

Intensitat admissible (enterrat 1 m)

A

365, 470 i 615

o

Intensitat admissible (a l'aire a 40ºC)

A

495, 660 i 905

o

Intensitat màxima curtcircuit (1s):

kA

22.56, 37.6 i 57.22

o

Nº de conductors per fase

1

Entre els aerogeneradors, aquestes línies es connectaran a les posicions d'entrada i sortida de
les cel·les de mitja tensió (30kV) de cadascun d'ells.
El disseny preliminar s'ha realitzat amb quatre circuits d'una terna trifàsica cadascun que arriben
de forma independent fins a la SET.
La configuració dels circuits i línies dels conductors que uneixen els diferents aerogeneradors es
mostra a la següent taula:
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CIRCUIT 1

L cable (m)

S (mm²)

Aero 02-SET

1.240

240

Aero 01-02

736

150

CIRCUIT 2

L cable (m)

S (mm²)

Aero 07-SET

1.025

240

Aero 06-07

1.734

150

CIRCUIT 3

L cable (m)

S (mm²)

Aero 03-SET

1.670

400

Aero 04-03

1.020

240

Aero 05-04

1.424

240

CIRCUIT 4

L cable (m)

S (mm²)

Aero 08-SET

411

400

Aero 10-08

3.241

240

Aero 09-10

978

150

Es resumeix la quantitat de cable usat per a cada secció:

Secció
(mm²)
240
400
630

Longitud
conductors
(m)
19.355,25
18.517,50
24.789,15

7.4.2. Cel·les de mitja tensió
La distribució interior del parc es realitza a 30 kV, de manera que serà necessari disposar de
cel·les de mitja tensió en cadascun dels aerogeneradors que permeti la seva interconnexió i
adequada protecció, així com en l'extrem de la SET.
Les cel·les dels aerogeneradors se situen a l'interior, a la base de la torre, just per sobre de la
fonamentació. S'utilitzaran cel·les prefabricades amb aïllament integral en SF6, dissenyades per
a utilització en instal·lacions interiors.
Depenent de la posició l'aerogenerador en cada circuit s'utilitzarà una o una altra configuració:
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0-1L-1P Entrada i sortida de línies (derivació simple) més protecció del transformador.
Conjunt de tres cel·les amb els següents elements:
 Cel·la d'escomesa lateral per a entrada de la línia des de l'aerogenerador anterior
(cel·la de remunt)
 Cel·la de línia amb seccionador en càrrega per seccionar l'aerogenerador següent
 Cel·la d'interruptor automàtic per a la protecció del transformador del propi
aerogenerador
0-1P Entrada Final de línia i protecció del transformador
Conjunt de cel·les segons els següents elements:

 Cel·la d'escomesa lateral per a entrada de la línia des de l'aerogenerador anterior
(cel·la de remunt)

 Cel·la d'interruptor automàtic per a la protecció del transformador del propi
aerogenerador.

Les combinacions necessàries per al parc són:
Tipologia de grup de
cel·les en turbines
Circuit L-1
Circuit L-2
Circuit L-3
Circuit L-4

0L+1P

0L+1L+1P

1
1
1
1

2
2
2

7.4.3. Posada a terra
Cada aerogenerador disposarà d'una instal·lació de posada a terra d'acord amb la Instrucció
MIE RAT 13 del Reglament de Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals,
Subestacions i Centres de Transformació.
Aquesta instal·lació consistirà en dos anells formats per cable de coure nu de 50 mm2 de
secció, l'inferior situat a la base de la enfierradura inferior, i el superior sobre la graella superior, al
voltant del pedestal i a 0,5 m de profunditat. Tots dos hauran d'estar en contacte directe amb
el ferro de la fonamentació.
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La instal·lació es podrà completar amb dues piques d'acer recobert de coure, situades en
extrems oposats de l'anell inferior i unides a ell mitjançant cable de coure de la mateixa secció i
soldadura aluminotèrmica.
La instal·lació de posada a terra es complementa mitjançant un conductor de coure nu de 50
mm2 que s'instal·larà en canalització conjunta amb els cables de potència i comunicacions,
interconnectant tots els aerogeneradors entre si, i estant separat de la xarxa de terres de la
Subestació. Aquest conductor, instal·lat en el fons de l'excavació, en contacte directe amb el
terreny, actuarà com a elèctrode horitzontal, millorant en gran mesura la resistència de terra de
la instal·lació.

8. SISTEMA D'EVACUACIÓ D'ENERGIA (220 KV)

8.1. GENERALITATS
Com s'ha comentat al llarg del projecte, l'evacuació de l'energia generada es realitzarà
mitjançant la construcció d’una nova subestació transformadora 30/220kV amb sortida de línia
de 220kV per a l’evacuació.
El lliurament de l'energia serà a la xarxa de transport cap al nus de L’Espluga 220kV de REE.
Alternativament s’estudiaria l’evacuació a la SE Montblanc 220 kV (REE) en funció de la
capacitat disponible. La SE Montblanc 220 kV està relativament aprop i no incrementaria en
excés la línia d’evacuació d’energia elèctrica.
En el present avantprojecte i existint a dia d’avui capacitat d’evacuació a la SE L’Espluga 220
kV, es presenta la connexió a aquesta citada Subestació com l’opció preferent.
Així, per a l'evacuació del parc eòlic projectat seran necessàries les següents infraestructures
elèctriques:
 Subestació transformadora 30/220kV amb 1 posició de transformador, i 1 posició de
línia

 Línia aèria de 220 kV amb conductor 402-AL1/52-ST1A (LA-455) que uneix la SET
Cobertran (30/220kV) amb la SET L’Espluga (220kV) de REE.

MEMÒRIA

Ref. EFE-598.05-AP-01

- 35

PARC EÒLIC COBERTRAN

AVANTPROJECTE

Vallbona de les Monges i Els Omells de na Gaia
(Lleida)

Desembre 2020

8.2. SET COBERTRAN 30/220 KV
En aquest apartat es descriuen les característiques principals de la SET Cobertran, subestació on
es realitza l'evacuació del parc eòlic Cobertran. Aquesta subestació serveix tant per a la
transformació de l'energia generada pels aerogeneradors, com per a la connexió amb la línia
d'evacuació de 220 kV a la xarxa de transport.

8.2.1. Parc de 220kV
Els elements principals que constitueixen el parc de 220kV són, per tant:

 1 posició de transformador de 50MVA amb relació de transformació 30/220 kV
mitjançant transformador d'intempèrie ONAN/ONAF refrigerat per oli per a
l'evacuació del parc amb interruptor per a les degudes proteccions (corrent, relé
Buchholz, temperatura, nivell d'oli, vàlvula de sobre pressió, Terra de cuba, etc) i
seccionador de barres.

 1 posició de línia aèria de 220 kV connectada a les barres de la subestació, amb

destinació a la Subestació L’Espluga de REE 220kV, amb seccionador de barres,
interruptor automàtic i seccionador de posada a terra del costat de línia.

Per al muntatge dels elements ressenyats anteriorment es construirà un conjunt d'estructures
metàl·liques per a:

 Pòrtic d'entrada de línies
 Suport dels transformadors de tensió
 Suport dels transformadors d'intensitat
 Suport dels seccionadors
 Suport dels interruptors automàtics
Les estructures metàl·liques es construiran a força de tubs de ferro o bé mitjançant angulars.
L'altura dels diferents elements serà d'acord amb la MIE RAT 15.
Tots els suports disposaran de la corresponent fonamentació, a la qual s'haurà d'afegir els
suports dels armaris de connexions d'intempèrie i les canalitzacions dels cables de control.
La superfície ocupada serà d'uns 2.996 m2. L'Estació Receptora estarà completament vallada. El
tancament complirà l'altura mínima reglamentària establerta de 2,20 m, d'acord amb el
Reglament sobre Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació.
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8.2.2. Parc de 30 kV
En el costat de 30.000 V s'instal·larà un conjunt de cel·les prefabricades per a la distribució de
l'energia elèctrica cap a cadascun dels 4 circuits dels aerogeneradors. Aquest conjunt de
cel·les estarà format per:

 Una cel·la de línia al Circuit 1 dels aerogeneradors contenint un interruptor
automàtic, tres transformadors d'intensitat i seccionador de posada a terra.

 Una cel·la de línia al Circuit 2 dels aerogeneradors contenint un interruptor
automàtic, tres transformadors d'intensitat i seccionador de posada a terra.

 Una cel·la de línia al Circuit 3 dels aerogeneradors contenint un interruptor
automàtic, tres transformadors d'intensitat i seccionador de posada a terra.

 Una cel·la de línia al Circuit 4 dels aerogeneradors contenint un interruptor
automàtic, tres transformadors d'intensitat i seccionador de posada a terra.

 Una cel·la de protecció del transformador principal (30/220kV) contenint un

interruptor automàtic, tres transformadors d'intensitat i seccionador de posada a
terra.

 Una cel·la de protecció del transformador de SSAA contenint un ropto-fusible i
seccionador de posada a terra.

8.2.3. Edifici de control
L'edifici de control estarà integrat annexe al recinte de la SET Cobertran i constarà
d'aproximadament de 350 m² de planta i albergarà superfícies útils de:

 sala d'alta tensió (cel·les de 30kV)
 sala de baixa tensió (armaris de control per l’aparamenta, comunicacions, etc)
 sala de control
 zona de cuina
 sala reunions
 serveis i vestuari
 magatzem

8.3. LÍNIA AÈRIA 220 KV
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La connexió del parc projectat a la zona està prevista mitjançant una línia de 220 kV de Doble
Circuit i conductor 402-AL1/52-ST1A (LA-455) amb doble cable de terra a creueta superior.
La línia de 220kV que surt de la SET Cobertran té una longitud de 70m en simple circuit fins a
l’entroncament de la línia ja existent amb qui comparteixen infraestructura dels suports. A partir
d’aquest punt, la línia existent es converteix en línia de doble circuit i discorre pel municipi de
L’Espluga de Francolí a la província de Tarragona.

8.4. CONTROL I PROTECCIÓ
S'enumeren les principals proteccions dels interruptors de les cel·les de protecció, així com el
comandament principal dels equips.

8.4.1. Control
Els nous equips a instal·lar a la subestació plantejada es maniobren des de:
a) El Centre de Control (Control remot) de ENEL GREEN POWER ESPAÑA i REE
b) El lloc de comandament de la pròpia Subestació (Control local)
c) L’aparellatge d'alta tensió (Control emergència)
Les incidències que es produeixin a la Subestació, seran registrades per mitjà d'un registrador
d'anormalitats cronològic i tota la informació serà transmesa al Centre de Control a través
d'una estació remota.

8.4.2. Protecció
S'instal·laran parallamps a la zona de la SET a fi de generar una malla superior de terres per
protegir la línia i els equips a l'interior de la subestació

8.4.2.1. Línies 220 kV i generació.
Es descriuen les proteccions dels relés d’AT dels armaris de control i en les cel·les de la
subestació:
Relé de línies:
o

Relé de distància (21) i direccional de terra (67N), per a protecció entre fases i fase terra.

o

Relé diferencial longitudinal (87L) i de sobre intensitat de temps invers (51/51N), i
sobreintensitat instantània (50/50 N) per a falta entre fases i fase terra.

o

Relé de sobretensió en triangle obert – falla a terra (59N/64).

o

Relé de protecció de sobretensió (59) i subtensió (27).

o

Equips de telemesures.
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Relé de la interconnexió:
o

Relé de sobre intensitat de temps invers (51/51N), i sobreintensitat instantània (50/50 N)
per a falta entre fases i fase terra.

o

Relé de màxima homopolar (59N).

o

Relé de protecció de sobretensió (59) i subtensió (27).

o

Relé de màxima/mínima freqüència (81).

8.4.2.2. Línies soterrades de 30 kV
Es descriuen les proteccions dels relés d’AT en les cel·les de parc:

-

Protecció de sobre intensitat per a falta entre fases, i entre fase i terra formada per relés
d'intensitat de temps molt invers (51/51N), i sobreintensitat instantània (50/50 N) per a
falta entre fases i fase terra.

-

Protecció ultrasensible per a faltes de terra-resistent formada per relés de sobre intensitat
de temps molt invers.

9. TERMINI D'EXECUCIÓ
El termini d'execució previst és de 18 mesos.
S'adjunta planificació de l'obra, a l'Annex A.1.
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10. CONCLUSIÓ
Amb l’exposat a la present memòria i altres documents i plànols que la componen, el seu autor
entén haver definit amb suficient detall les obres i instal·lacions del Parc Eòlic Cobertran per a la
fi considerada, sense perjudici de qualsevol aclariment que les parts interessades considerin
oportunes.

Barcelona, 16 Desembre de 2020

Joaquim Brun Andreu
Enginyer Industrial
Col. nº 12.890
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ANNEXE 1: PLAÇ D’EXECUCIÓ
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0.- TREBALLS PREVIS
Implantació d'obra
Topografia i replanteig
Estudis geotècnics
Enginyeria de detall

1.- OBRA CIVIL
Adequació d'accessos
Construcció de vials interns
Desbroçat de zona de treball
Execució de cimentacions
Cimentació instalꞏlacions elèctriques SET
Cimentació, estructura, paleteria, instalꞏlacions
i acabats edifici de control
Execució rases de cablejat
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2.- AEROGENERADORS
Entrada de material al parc
Muntatge mecànic de torres
Muntatge mecànic de Góndoles
Muntatge mecànic de Rotors
Muntatge Elèctric
POSADA EN SERVEI

3.- INSTALꞏLACIÓ ELÈCTRICA

Línies interiors soterrades
Cablejat telemando
Enginyeria de detall
Aparamenta interconnexió i contadors
Subestació eléctrica
Línia evacuació 220 kV
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Mesures correctores i de compensació
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