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START


- Potències parcials i total instal·lada
- Definició de factors de majoració i utilització de cargues,


simultaneïtat de cargues, etc.


- Determinació de la potència de càlcul:
- Avaluació Ib per a cada ramal (cargues), agrupacions e IE
* La potència de càlcul de la instal·lació serà la determinada en la


Derivació Individual (DI) o en la Línea General d’Alimentació (LGA).


Dimensionament dels conductors –canalitzacions-


- Definició del tipus de canalitzacions (conductors, aïllaments, etc.)


- Determinació de les “seccions” i “intensitats admissibles”:
- Mètode A: Fixant seccions
- Mètode B: Calculant seccions en funció de las Ib


2


Verificació dels límits de caigudes de tensió (ΔUC):


- En trams parcials
- ΔUC totals –en sargues finals -


ENTRA?


No


Càlcul de las corrents de curtcircuito (IK):


- Valors màxims (inici de línees)
- Valors mínims (finals de línees)
-


3


4


Elecció de l’aparamenta [dispositius de tall (DC)]:


- Dispositius contra sobrecorrents (fusibles e interruptors automàtics)
 PdC (Icn) > IK;; estant aquesta la ICC màxima prevista per a cada


ramal a protegir. Veure possibilitada de back-up.
 Corrent assignada –DC- ( In ) ≥ (Ib); corrent de carga.


- Interruptors diferencials i altres.
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Pmàx. Admis. ≥ PCàlcul


de la instal·lació


Anàlisi de les càrregues


- Característiques de la xarxa de subministrament
- Especificacions de las càrregues
- Paràmetres de la instal·lació: longituds, recorreguts, topologies, etc.


Verificació de les proteccions dels conductors –canalitzacions- :


- Per sobrecàrregues


- Per curtcircuits:
(veure, a més a més, condició de Icc Cresta per a embarrats i la


particularitat de (Icw)1s).
Verificació de la protecció contra contactes indirectes (Veure ECT)


- En xarxes de servei públic serà el règimen TT.


Ib ≤ In’ ≤ Iz


I2t ≤ k2 S2
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No


- Verificació de coordinacions entre equipes: Selectivitat i back-up.


No


Definició de
components.


END
Sol·licitud de subministro:


Considerar Pmàx. Admis


PPrevista mínima exigible


del emplaçament E.


Pmàx. Admis ≥ PPrevista mínima exigible


I2 ≤ 1,45Iz


En especial en IE per a
abonat únic.
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0. ASSUMPTE: Ref. 828x.BWV-2


ANÀLISI SOBRE “PREVISIÓ DE CÀRREGUES PER A SUMINISTRAMENTS EN B. T.“, SEGONS LA ITC-
BT.10 (RD 842/2002); I LA SEVA CORRESPONDÈNCIA EN LA OBLIGATORIETAT AMB LA ITC-BT.04
“DOCUMENTACIÓ I POSADA EN MARXA D’INSTAL·LACIONS”. SUMINISTRAMENT I LEGALITZACIÓN DE LES
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES.


1. EXPOSICIÓ I ARGUMENTACIÓ


Quan es parla de “previsió de càrregues per a subministraments en B.T.” segons la ITC-BT.10, s’
interpreten o deriven qüestions de transcendència fonamental en referència als aspectes reglamentaris
següents:


A) Potència mínima a sol·licitar a la Cia. subministradora de energia elèctrica.


B) Legalització de la instal·lació elèctrica corresponent a la “instal·lació d’enllaç” e “instal·lació
interior”.


Quant a l'obligatorietat en referència a la aplicació de l’apartat B – previsió mínima de càrregues-
existeix en la pràctica certa arbitrarietat o confusió –errors d’ interpretació -; i especialment pels
següents punts del capítol 4:


- 4.1. Edificis comercials o de oficines.
- 4.2. Edificis destinats a concentració de indústries.


[Amb especial accentuació en el cas de “instal·lacions d’enllaç” per a un sol usuari].


Personalment considero que no existeix lloc a dubtes en quan a la seva interpretació tècnic – jurídica, o
sigui, els dos aspectes - apartat A i B -, són vinculants en quant la obligatorietat del compliment de la
ITC-BT.10 de referència. La argumentació és la següent:


1.1. En referència a la “ Potència a sol·licitar a la Cia. Subministradora d’ energia elèctrica”.


Segon l’article 46 del RD 1995/ 2000, de 1 de desembre, en el seu capítol II, sobre “drets
d’embrancament” reflecteix que “la determinació de la potència sol·licitada en els subministraments
de B.T. s’establirà d’acord amb la normativa vigent ”; sent aquesta, essencialment, el reflectit en el
REBT, i concretament en la ITC-BT.10, que se està comentant.


Analitzem les possibilitats existents:


1. [1]
Si


2. [2]


En realitat i per a ser més precisos s’hauria de substituir el signe “igual” per el de “major o igual”; però això
es justificarà una vegada que s’hagi fet l’anàlisi amb la PMàxima Admissible.


Observació 1: La potència de càlcul (PCàlcul) es determinarà, òbviament, a partir de la “potència instal·lada”
aplicant-se els CU, CS, CP i altres coeficients o factors de majoració, i aspectes del procediment normatiu de
càlcul; anirà associada a la “instal·lació interior o receptora”.


(PPrevista)Mínima  PCàlcul  PSol·licitada = (PPrevista)Mínima


(PPrevista)Mínima < PCàlcul  PSol·licitada = PCàlcul
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1.2. En referència a la “Potència màxima admissible de la instal·lació”


1.2. 1. Segons el punt o capítol 5 ”previsió de càrregues” de la ITC-BT-10; en el segon paràgraf
indica “la càrrega total prevista en els capítols 2, 3 i 4, serà la que s’ha de considerar en el càlcul
dels conductors d’embrançaments i en el càlcul de les instal·lacions d’enllaç”; per tant, totes les
instal·lacions d’enllaç que inclou el IGA o els IGAs, s’hauran de dimensionar per a al menys la
previsió de càrregues mínimes exigibles, ja esmentades.


Nota 1.- Els capítols 2, 3 i 4 fan referència a habitatges; edificis d’habitatges amb SG, locals, pàrkings; oficines,
indústries, etc.


Observació 2: El IGA forma part de la “instal·lació d’enllaç” dins d’un grup de “dispositius generals de
comandament i protecció (DGMP)” – veure punt 1.3 de la ITC-BT.17, entre altres -, a més a més
de les NTP-IEBT de la Cies. subministradores que estableixen les seves característiques,
especificacions i homologacions.


Per tant, es pot asseverar, en conseqüència, que la [3]


, i que la [4]


Més endavant es continuarà argumentant.


Observació 3: La PMàxima Admissible es correspondrà amb la intensitat assignada al punt d’ajust – set point – de
l’interruptor general automàtic (IGA); entenent-se tal valor com la intensitat per sobrecàrrega.


Corol·lari base: Triï’s com a prototipus d’anàlisis el referent al punt 4.2 “Edifici industrial o nau industrial ”,
on per simplicitat s’ha utilitzat la terminologia en singular, que per a la finalitat que es busca
no és rellevant tal simplificació.


Així doncs, la instal·lació d’enllaç de BT, es simplificaria a la associada per a “un sol usuari”;
es a dir CGPM, línia DI i DGMP, per tant no existirà LGA, ni la CGP comú.


Es obvi dir, que la “potència de càlcul” (PCàlcul) anirà associada a la instal·lació interior –veure
observació 1-; per tant, totes les línies d’alimentació, paramenta d’armaris i demès es calcularan
i dimensionaran a través dels procediments tècnics ja coneguts i normalitzats.


Ara bé, la PMàxima Admissible, serà a més a més base pel càlcul i dimensionament de la “derivació
individual” (DI) i dels dispositius DGMP, incloent el IGA. Per tant la expressió PMàxima Admissible


 PCàlcul de la instal·lació, s’haurà de complementar, entre altres, amb les condicions de
protecció contra sobreintensitats – seguritat contra sobreintensitats- :


 Protecció contra sobrecàrregues
 Protecció contra curtcircuits


Posteriorment s’haurà de recalcular –reajustar- tota la instal·lació interior i d’enllaç.


[Veure Annex I: “Protecció contra sobreintensitats”, i especialment –per a major comprensibilitat
– el “procediment gràfic algorítmic pel dimensionament d’instal·lacions elèctriques
específiques” (veure al full complementari, al final del tot)].


1.2.2. Segons la ITC-BT-04, en el seu punt 3.1, determina les instal·lacions que han de precisar
projecte, per a la execució i legalització –autorització- de les instal·lacions.


En la taula que determina aquesta necessitat, s’estableix unes potències, que segons els seus
límits i el tipus d’instal·lació o emplaçament, serà necessari aplicar “projecte elèctric” o per
complementació “memòria tècnica elèctrica”.
La taula determina la magnitud “P”, de forma unívoca, com la “potència prevista en la
instal·lació”, tenint en compte l’estipulat en la ITC-BT.10.
Per tant, la correspondència en la obligatorietat entre la ITC-BT.10 i la ITC-BT.04, queda de


manifest.


PMàxima Admissible  PCàlcul


PMàxima Admsisible  (PPrevista)Mínima exigible
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Exemple simbòlic 1


Suposem una nau industrial de superfície construïda 2.000 m2 per a zones productives directes –no
logístiques-.


- per a simplificar no s’ha tingut en compte les zones d’oficines, aparcaments interiors,i altres no relacionades
directament amb l’activitat productiva -


En correspondra’l una potència específica mínima de 125 W/m2 construïts i per planta, la potència
mínima prevista total serà de 250 kW.


Per tant es complirà:


a) Potència a sol·licitar a la Cia. Subministradora


- Segons la expressió [1]  PSol.licitada =250 kW.
- O, segons la expressió [2]  PSol.licitada >250 kW.


b) Potència màxima admissible de la instal·lació o “potència autoritzada”


- Segons la expressió [3] ó [4]  PMàxima Admissible  250 kW,


- Independentment de que la potència instal·lada i de càlcul fossin menors de 250 kW -, determinem amb


concreció la PMàxima Admissible, aplicable, la qual dependrà també dels calibres de la paramenta; com que
per aquests valors s’utilitzen interruptors automàtics – disjuntors – que incorporen mòduls


termomagnètics ajustables, per tant la PMàxima Admissible = 250 kW, I Màxima Admissible = 360,84 A
Segons NTP-IEBT de Fecsa-Endesa, determina el factor de potència 1 a efectes de càlcul – en territori català -


Així doncs, s’elegirà un interruptor de caixa modelada de 400 A amb un mòdul termomagnètic de rang
315400 A, ajustat a Ith =360,84 A. A més a més s’han de complir les condicions de sobreintensitats,
entre altres, descrites en l’Annex I.


El mòdul de protecció i mesura serà un TMF-10 per a 630 A.


- Si la potència de càlcul fossi (p.ex..) PCàlcul = 272 kW >(PPrevista)Mínima,
, llavors la PMàxima Admissible = 272 kW. ¡Vigilar! Aquí la cota d’extensió - pressupost tècnic econòmic -
de drets d’embrancaments s’hauria d’elaborar en base a aquest valor; o sigui la potència concertada
amb la Cia. Subministradora no pot ser menor que l’autoritzada per indústria. Un altre cosa serà que
la Cia. decideixi no cobrar certes cotes d’extensió i/o d’accés, amb el consegüent antecedent d’exempció
a tots els consumidors de la zona de distribució -segons es dedueix de l’Art. 47- ; ara bé, per això els
arxius corresponents haurien de ser públics i no ser restringits –encara que no figuren els titulars-.


- La tarifa serà la 3.0A, i la potència possible a contractar serà fins el valor de la PMàxima Admissible i superior
als 15 kW.
En definitiva, aquesta hauria d’ésser la forma de procedir.


b’) Imaginem que es donés el cas, potencialment anòmal, següent:


PInstal.lada =19 kW,


I s’obtingués pel procediment de càlcul aplicat a la instal·lació, una PCàlcul =17 kW, i a més a més


s’apliqués la condició PMàxima Admissible  PCàlcul = 17 kW, sense tenir en compte l’altre condició


PMàxima Admissible  (PPrevista)Mínima = 250 kW; llavors la PMàxima Admissible = 17,32 kW, associada a un
IGA de 25 A (3P+N).
El ICP serà també de 25 A - del mateix calibre que el IGA, ja que per a la tarifa 3.0A, no cap l’opció al
modo 1 -. La CPM serà la TMF-1 de 80 A.


Conclusió.- Independentment de que es alguna cosa fora de lloc que es correspongui una
PInstal·lada =19 kW amb la superfície construïda d’una factoria de 2.000 m2, per raons varies;
però és alguna cosa que es podria emetre, i l’engranatge de procediments normatius ha de
tenir uns mecanismes legislatius i de control per tal d’ evitar-lo; i en especial d’ interpretació.


De qualsevol forma les conseqüències directes serien:


1. Incompliment d’allò referent a la apartat 1.2.2 “ punt 3.1 de la ITC-BT.04”
Per tant una “Memòria Tècnica” substitueix a un “Projecte”, amb totes les seves
implicacions.
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- El “Certificat d’Instal·lació” procedirà d’una “Memòria Tècnica” en lloc d’un “projecte
tècnic”-


(PPrevista)Mínima > 20 kW  Projecte elèctric [Indústries en general].


2. Incompliment del punt 5 de la ITC-BT.10, en el que es refereix al càlcul de la “instal·lació
d’enllaç”; i per tant, se infravaloraria el seu dimensionament


3. Arbitrarietat i molt possible un assumpte antireglamentari, e incompliment de l’article 12.5 de la
Llei 21/1992 de Indústria, entre altres possibles.


 Existeix a més a més una variant afegida de discòrdia, la qual té lloc en base a allò que expressa la ITC-
BT.05 en el seu punt 4.1 “Inspeccions inicials”; dins la qual reflecteix, que seran objecte d’inspecció una
sèrie d’instal·lacions i emplaçaments elèctrics; entre les quals es troba el grup que hem pres com base de
referència:
a) Instal·lacions industrials que precisen projecte, amb una potència instal·lada superior a 100 kW.


PInstal·lada >100 kW


Així doncs, i segons el REBT vigent, si la PInsta·llada  100 kW, llavors la instal·lació no requereix
“inspecció inicial” ni tampoc estaré sotmesa a “inspeccions periòdiques”(veure punt 4.2).
D’aquí es por deduir que encara que, p.ex., la PMàxima Admissible  (PPrevista)Mínima = 250 kW, la instal·lació
no requereix inspeccions si la PInstal·lada 100 kW; òbviament, si que requereix projecte,
(PPrevista)Mínima > 20 kW  Projecte elèctric [Indústries en general].


Ara bé, en canvi, i segons el Decret 363/2004, de 24 d’agost - que mencionarem a l’apartat 1.2.3 del
present escrit - , en el seu Article 7 “inspecció inicial” en el qual fa referència a “potència màxima
admissible” en lloc de “potència instal·lada”; per tant, segons la legislació catalana la mateixa
instal·lació si que estarà sotmesa a inspeccions. En realitat, es més raonable aquesta obligatorietat.


Existeix un altre tema paral·lel digne d’anàlisi, que es tractarà en un altre moment, que és el de
“inspeccions periòdiques en instal·lacions ja existents”, segon l’Article 8 “Instal·lacions periòdiques” i la
Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, .., i el reflectit, al respecte, en el REBT vigent.


Observació E-1.- El fet de que no existeixen errades d’interpretació, en termes generals, als apartats 2 3
de la ITC-BT.10, potser degut, entre altres, a l’exemple prototip que estableix la “Guia Tècnica
d’Aplicació del REBT – en qualsevol de les seves revisions -” ratificant-se una vegada més la vinculació
que es volia posar de manifest. Aquest exemple prototip va referit a un edifici principalment
d’habitatges – plurifuncionals -.
Vegem alguns exemples puntuals, però significatius:


- A cap professional se li ocorreria posar un IGA inferior a 25 A (5,75 kW) en un habitatge de nova construcció;
un altre cosa és que el calibre de ICP sigui menor, amb la finalitat de contractar menys potència, utilitzant el
model 1.
De la mateixa manera que la DI no incorporarà cables (ES07Z1-K) inferiors a 10 mm2, i els fusible seran de 63
A, tipus gG.


- Ni cap LGA ni la CGP es dimensionarà per a càrregues inferiors a les que exigeix l’anomenada Instrucció
tècnica;


- Locals comercials i oficines: mínim 100 W/m2 i planta, Cs =1; PT 3,45 kW.
- Habitatges: ... ; SG: ... , Etc.


Així dons, de la mateixa manera, deuen de ser tractades, al respecte, ho associat amb el punt 4.
“Càrregues corresponents a Edificis comercials, o de oficines o destinats a una o vàries Indústries”
En general, la demanda de potència determinarà la càrrega a preveure en aquests casos, que no podrà ser mai
inferior als següents valors – reflecteix textualment el punt 4 de la ITC-BT.10 -:


4.1. Edificis comercials o d’oficines
Es calcularà considerant un mínim de 100 W per metre quadrat i planta, amb un mínim per local de 3.450 W a
230 V i coeficient de simultaneïtat 1. Per què associar a un ICP de 15 A, i no a un IGA de 16 A?.
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4.1. Edificis destinats a concentració d’indústries
Es calcularà considerant un mínim de 125 W per metre quadrat i planta, amb un mínim per local de 10.350
W a 230 V i coeficient de simultaneïtat 1. Per què associar a un ICP de 45 A, i no a un IGA de 50 A?.


Observació E-2: Per a subministres monofàsics, la potència serà  14,49 kW a 230 V. – punt 6 -


1.2.3. Segons el Decret 363/2004, de 24 d’agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a
l’aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió., i en el referent als seus Articles 3, 7 i 9.


“Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya”.


Analitzem per parts


 Segons l’Article 3, en el seu punt 3.2, estableix quines instal·lacions receptores elèctriques
noves requereixen projecte, agrupant-les segons els tipus d’instal·lació, el local a on s’instal·lin,
la tensió i la potència.


L’agrupació és pràcticament la mateixa que la que es descriu al REBT en el seu apartat o taula
3.1 de la ITC-BT.04. La diferència substancial és en l’Article 3 que defineix “P” como la
“potència màxima admissible”, i a més a més estableix l’expressió:


P > Potència prevista en la instal·lació, considerant el que s’estipula en la ITC-BT.10


Així doncs, queda argumentat, una vegada més, la corresponsabilitat en la obligatorietat de la
premissa que es volia demostrar.
Per tant, aquí es pot confirmar que:


, i també que


No arribo a comprendre el per què del signe “ estrictament major”; que tampoc és cap inconvenient,
però al meu entendre seria suficient amb el signe “major o igual”.


El mencionat “Decret 363/2004 “ considera el terme de “potència màxima admissible” en els
seus Articles 3, 7 i 9; tal com s’havia comentat, en part, en l’apartat b’). Considero que aquesta
terminologia és encertada i evita possibles errades d’aplicació.


Un altre qüestió és la terminologia aplicada per a inspeccions periòdiques en instal·lacions ja existent
segons l’ Article 8 “Instal·lacions periòdiques” i la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre. .., i el que
es reflecteix al respecte en el REBT vigent; que encara que no hagi estat desencertada, sí que és
motiu d’un altre anàlisi paral·lel.


PMàxima Admissible > (PPrevista)Mínima Exigible
PMàxima Admissible > PCàlcul
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2. COROL·LARIS i CONCLUSIONS


COROL·LARI 1


La potència a sol·licitar a la Cia. Subministradora d’energia elèctrica, corresponent, es determinarà
d’acord amb la potència prevista que reflecteix la ITC-BT.10, per a cada instal·lació o emplaçament elèctric.
Intrínsicament poden ser “la potència prevista mínima”, o la “potència màxima admissible”,
amb la condició que PMàxima Admissible  (PPrevista)Mínima exigible – en realitat seria la condicional “potència màxima
admissible” –.


Observació 1ª. És obvi pensar que la “potència màxima admissible” no quedarà autoritzada fins que a posteriori no es
legalitzi la instal·lació – segellat del “certificat de instal·lació” por part de la EIC corresponent- .


[Veure reflexió crítica al subapartat 2.1]


COROL·LARI 2


Si les expressions de “potència prevista”, i els seus continguts segons la ITC-BT.10, són vàlides per a la
determinació de la “potència a sol·licitar” d’una instal·lació elèctrica en BT, reflectida en el Corol·lari 1,
deurà ser igualment considerada per a la determinació de la seva “legislació” i amb totes les seves
conseqüències, segons la ITC-BT.04.


Un aspecte normatiu que ho assevera una vegada més, i de forma inexpugnable, és a través de l’Art. 23 del
vigent REBT ; i en especial en el seu punt 2:


Punt 2. “Les prescripcions establertes en el present Reglament tindran la consideració de mínims
obligatoris, en el sentit indicat per l’Article 12.5 de la Llei 21/1992 d’Indústria.


En el cas de “instal·lació d’enllaç” amb un solo usuari – abonat únic-, com potser el de una nau industrial o
edifici d’oficina, “la potència màxima admissible” o “potència autoritzada” serà al menys la potència mínima
prevista, segons el punt 4 de la ITC-BT.10.


Es compliran les expressions [3] i [4]


Per tant; per a la tarifa 3.0A , s’adequaran les “potències a contractar” sobre els consums estimats per a cada un dels
períodes – al menys -. Aquestes potències tindran com a límit superior “la potència màxima admissible”; és a dir la
potència màxima autoritzada de la instal·lació.


Reflexió afegida sobre “vigència dels drets d’escomesa” segons Art. 49 del RD 1955/2000


Així doncs, les expressions [3] i [4] a més a més de ser de “obligat compliment” (Corol·lari 2), aporten un
valor afegit per a no dar opció a perdre – en realitat seria per a poder mantenir- part o gran part dels drets
d’extensió al cap de tres anys; o sigui la diferència entre la “potència concertada per extensió” i la ”potència
màxima autoritzada” o la “potència contractada”-en el pitjor de les possibilitats-.


Segons “l’Article segon” del RD 1454/2005, que modifica en el seu punt cinc l’ Art. 49 del RD 1955/2000;
imposa, en definitiva, que la pèrdua de drets passant a ser sempre integralment; o sigui, de extensió i d’accés
-, en cas de veure’s influenciats els dos, òbviament.


Per a tarifes TDH, i per aquest fin –pago dels drets d’accés-, es pot interpretar que:


a) Les “potències contractades” són les “potències màximes a demandar”, per a cada un dels períodes.


O bé, que
b) Les “potències contractades” són les considerades per a determinar las potències bases de facturació


(FP), per a cada un dels períodes. Les denominarem “potències bases de contractació”.
[Veure anàlisis crític sobre aquest en el següent subapartat].


PMàxima Admissible  PCàlcul PMàxima Admissible  (PPrevista)Mínima Exig.i
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2.1 REFLEXIÓ CRÍTICA


Observació 2ª. No tindria sentit lògic “concertar una potència” – pago del dret d’extensió + garanties - superior al
límit ja indicat en el Corol·lari 1, essencialment perquè el mateix seria arbitrari dins del rang dels
subministraments de BT. Per altre costat, i en sentit contrari, la Cia. Subministradora no permetria que la


potència autoritzada – per indústria - (PMàxima Admissible), fos superior a la “potència concertada d’
extensió”; encara així, es podria fer el reajustament del pagament al contractar el subministro junt amb
la “quota d’accés – de la potència a contractar -”.


Observació 3ª. En el cas d’usuari únic, com pot ser una nau industrial;llavors la” potència màxima a demandar“ i la
“potència màxima admissible”, deuran ser iguals.


Per tant, s’utilitzaria una mateixa potència al aplicar la “quota d’accés” i la” quota d’extensió”; sota el
supòsit d’apartat a) del Corol·lari 2.


S’ha de tenir en compte que per contractes amb TDH, com és la tarifa 3.0A, el dret d’accés crec que s’ha
d’aplicar sobre les “potències contractades – bases de contractació-”, de almenys tres períodes, no es fa
sobre la “potència màxima a demandar”; o sigui, sobre la “potència màxima admissible” o autoritzada
de cada instal·lació d’abonat.


Degut a que els Articles 47 i 49 del Reglament d’embrancaments elèctriques, segons RD 1955/2000,
de 1 de desembre, no són explícits en quant a les potències d’accés –potència a contractar- a tenir en
compte en referència a les tarifes TDH. I tampoc ho és l’ Article segon” del RD 1454/2005
En la seva interpretació més simple es podria considerar “la potència contractada” como la
“potència base de contractació”; però en tal cas la pèrdua de “drets d’extensió” - al cap de tres
anys - serien més accentuats en cas de no disposar de la potència.


Expressa l’ Articulo 49 “Vigencia de los derechos de acometida”, en el paràgraf 4:
“En el caso de disminución de potencia, los derechos de extensión mantendrán su vigencia por un periodo
de tres años para baja tensión y de cinco años para alta tensión”.


En canvi, segons el “Artículo segundo” del RD 1454/2005, que modifica en el punt cinc l’artículo
anterior, exigeix que la pèrdua de drets afecta, també, als d’accés. O sigui “drets


d’embrancaments” de forma integral. Aquí el sistema elèctric, en general, i les distribuïdores
en particular, guanyen un important dret en detriment dels usuaris.


La interpretació de “potència màxima a demandar” té un sentit més ampli, ja que serà la potència
a la qual es podrà tenir accés, en realitat. Així doncs els seus drets no es perdrien per a las tarifes
TDH, en el que es refereix al paràgraf 4; a no ser que la “potència màxima admissible”, que s’hagi
autoritzat sigui menor que la potència sol·licitada –concertada per drets d’extensió -. Aquest fet
podria no ser reglamentari, tal i como ja s’ha explicat i s’ha sintetitzat en el Corol·lari 2.


A l’Annexo V (Ses.I. Pàg 112158) de la Orden ITC 3519/2009, de 28 de desembre, reflecteix al
respecte, en el seu punt 2:
1. Derechos de acometida: Cuotas de extensión en €/kW solicitado, para solicitudes < 100 kW, ...
2. Derechos de acometida: Cuotas de acceso en €/kW solicitado. (en vez de €/kW contratado) ...


Per tant es ratifica, en certa mesura, per on ha d’anar el reajustament per tal d’evitar possibles
discòrdies o conflictes al respecte, entre les parts interessades; considerant que la font de les
potencials arbitrarietats està en la falta de caràcter explícit dels dos articles mencionats amb
anterioritat – Articles 47 i 49 -.


Existeixen, ja “antecedents de fet” i possiblement “de dret”, com es demostra, entre altres, en
l’informe que una comunitat autònoma, i per a poder resoldre sol·licita un “informe tècnic-
jurídic” – no vinculant - a la CNE, per un caso concreto i real.


Como es pot comprovar la CNE dictamina per aquest cas, determinant que la potència a
considerar als efectes de la vigència dels drets d’escomesa és “la potència màxima a demandar
(PMi)” i no “la potència contractada –potència base de contractació -“.
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[S’adjunta informe de la CNE].


“Informe sol·licitat per una Comunitat Autònoma, relatiu a “la vigència dels drets d’embrancament” i a
la estimació de mesures.


< Data d’entrada en el Registro de la CNE: 23 de novembre de 2009 >.


Nota 1ª .- Segons l’Article 49 del RD 1955/2000, en referència a los “drets d’embrancaments”, del cas mencionat
anteriorment, serien concretament “drets d’extensió”, ja que els “drets d’accés” estaven pagats i no
es perdien per aquesta situació;al contrari que els drets d’extensió que també estaven pagats i es
poden o es podien perdre. Com ja s’ha explicat, i segons el “Artículo segundo” del RD 1454/2005,
que modifica en el seu punt cinc, es veuran afectats, també, els drets d’accés.


Nota 2ª .- En temps futur, a “la potència màxima demandada” li direm “la potència màxima a demandar”.


Nota 3ª .- Encara que el concepte “potència màxima demandada (PMi)” o “potència màxima a demandar” sigui
un concepte establert en contractes tipus” productor-consumidor”, segons el RD 1164/2001, de 26
d’octubre, és també argumental per a contractes tipus consumidor, solament.


Observació final


En referència a la “Reflexió afegida” en el Corol·lari 2, s’havia comentat que:


Per a “els drets d’embrancament” aplicats a contractes amb tarifes TDH, es pot interpretar que:


a) Les “potències contractades” són les “potències màximes a demandar”, per a cada un dels períodes.


O bé, que


b) Les “potències contractades” són les considerades per a determinar les potències bases de facturació
(FP), per a cada un de los períodes. Les denominarem “potències bases de contractació”.


I prenem com a referència explicativa la base de l “Exemple simbòlic 1”. Es pot concloure:


- Base pel pagament per “drets d’extensió: SOL·LICITADA = 250 kW = PMÀX. ADMIS. = PAUTORITZADA


(es el cas més simple per a entendre’ns)


Suposem que es contracten 150 kW per a cadascun dels períodes, llavors


- Base pel pagament per “drets d’accés” segons possibilitat o interpretació de la PCONTRACTADA:


a) Base 1: 250 kW  No es perdrien drets d’embrancament, a no ser que es rescindeix el contracte
de subministro – però no per disminució de potència contractada -, durant un
període superior a 3 anys (BT), i 5 anys en AT.


b) Base 2: 150 kW  es perdrien 100 kW en drets d’extensió al cap de 3 anys, encara que no
s’arribi a rescindir el contracte de subministro. Òbviament, en cas de
“rescissió”, i al cap de 3 anys es perdrien els drets –d’extensió- dels
250 kW, al igual que en el cas a).


Abans d’entrar en vigor el RD 1454/2005 els drets d’accés no es perdrien, una vegada pagats.


 Per un altre costat, si la PMÀX. ADMIS. ó PAUTORITZADA < SOL·LICITADA; això implicarà un cert caràcter de
no reglamentariedad (segons es reflecteix en el Corol·lari 2), però a més a més, tindrà d’entrada,
una part dels drets d’extensió perduts i ja pagats. Aquests, estarien associats a la diferència entre
PSOL·LICITADA i la PMÀX. ADMIS.. I si a més a més es considera la interpretació b), les pèrdues de
aquesta drets serien encara més accentuades.


 Personalment tinc unes propostes al respecte que evitarien, al menys, conflictes d’interpretació –
veure Annex II -.


A. Sedeño


Barcelona, octubre de 2010.
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ANNEXOS


ANNEX I. Proteccions contra sobreintensitats. Condicions de Seguritat. (UNE 20460-4-43)


1. Protecció contra sobrecàrregues


Les característiques de funcionament d’un dispositiu que protegeix un cable (o conductor) contra
sobrecàrregues deu de satisfer – norma font CEI 364- les dues condicions següents:


1)


2)


Sent:
Ib: intensitat –corrent- per a la que se ha dissenyat el circuit, segons “la previsió de càrregues” o


“potència a instal·lar”. Es pot denominar com “potència de càlcul”
Iz: intensitat admissible de la canalització segons la norma UNE 20-460/5-523.


In: intensitat nominal del dispositiu de protecció. Pels dispositius de protecció regulables, In és la
intensitat de regulació escollida –I set point-.


I2: intensitat que assegura efectivament el funcionalment del dispositiu de protecció. En la pràctica es
pren igual:


- A la intensitat de funcionament en el temps convencional, pels interruptors automàtics (1,45 In com a màxim).
Per a interruptors segons UNE EN 60898 o UNE EN 61009. Acostumen a associar-se a interruptors
automàtics modulars.
I2 = 1,30 In, per a I. Automàtics segons UNE EN 60947-2. Acostuma a associar-se a interruptors automàtics
de caixa modelable i de bastidor obert.


- A la intensitat de fusió en el temps convencional, pels fusibles (I2 = If, = 1,60 In),


-fusibles tipus gG - per a In  16 A


Així doncs, es deduirà que:
- Per a fusibles es deu de complir In Iz


- Pels interruptors automàtics In Iz


Es pot agregar que para adjudicar una “potència màxima admissible a una instal·lació es deurà de complir, a
més a més que


Indicant que la PMàxima Admissible, anirà associada a un dispositiu de sobreintensitats, i en especial a la seva característica
tèrmica. Veure :


- Per a interruptors: Normes CEI 60898, CEI 60947-2 i UNE-EN 60898: 1996,
- Per a fusibles: Norma UNE-EN 60269-1.


2. Protecció contra curtcircuits
( norma font, també, la CEI 60364 )


Es deuen de complir les condicions següents:


1) ; para la Icc màxima –valor eficaç –


2) ; per a qualsevol punt de la instal·lació o ramal.


3) ; per a qualsevol punt de la instal·lació o ramal


(IPdC)Dispositiu  (Icc)Prevista


(Icc)Adm. Cable  (Is)Dispositiu en 5 s


(Icc)Prevista instal·lació (Is)Dispositiu en 5 s


Ib In Iz


I2 1,45 Iz


PMàxima Admissible  PCàlcul
< Veure algoritme de càlcul per a la seva adjudicació >
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Per a temps no superiors a 5 s (temps de referència màxim), la norma UNE 20460-4-43 estableix, pel
escalfament límit del cable, la fórmula:


CCI


S
kt 


t


S
k(Icc) CableAdm.


O sigui, en el rang de temps fins a 5 s, es complirà que “la energia específica admissible del cable” serà
major o igual que “la energia específica passant de disparo del dispositiu de tall”


; on (I2 t)Admis. Cable = (k2 S2)Cable Esforç tèrmic del cable.


Sent:
t: temps màxim [s] en el qual s’ha de treure el curtcircuit, en funció de (Icc)Prevista instal·lació


PdC: Poder de tall, corrent màxima que es capaç d’interrompre el fusible sense destrucció del mateix.
ICCp: intensitat de curtcircuit prevista.
IS:intensitat de tall real.
ICCmax: intensitat de curtcircuit admissible en la canalització en 5 segons .


on:
t: duració (s)
S: secció (mm2)
K: constant que depèn del conductor


 En el cas específic de canalitzacions rígides –embarrats-: quadres, armaris, canalitzacions
prefabricades (blindos-barres), etc, s’haurà de considerar:


a) Corrent assignada admissible de curta duració (1 s) –també eficaç-, associada en especial a un
embarrat, o canalització elèctrica en general –tant per l’aparamenta com per l’aparellatge-.
-En general es pot representar per “ICW”, i s’argumenta en Normes EN 60947-2 i IEC 60947-2.
En realitat és la capacitat tèrmica, i de les forces electrodinàmiques – indirectament- , als c.c. que ofereixen


els circuits –equips i conductors-. IEC 865-1.


S’haurà de complir la desigualtat de “energies específiques passants” següent:


[1]


Veure, a més a més, concepte de “intensitat de curtcircuit condicional” segons IEC 60439-1.


Exemple:
Si un quadre té ICW = 12 kA, llavors la seva “energia específica” serà (I2. t)QUADRE = 122 (kA)2.(1s) = 144 MA2s


b) L’altre condició necessària per al compliment de la norma <IEC 60439-1> es:


[2]


Sent IP la corrent de c.c. cresta, la qual genera elevades forces electrodinàmiques principalment en
embarrats.


(IP)CUADRO = ICW . n ; on la n = f (ICC)Previst= f´(cos φcc) Previst


Aclariment sobre la vigència dels drets d’escomesa


En el present escrit es parla en alguns paràgrafs de “pèrdua de drets d’escomesa” quan la reglamentació
corresponent – normes jurídiques – reflecteix de “mantenir els drets d’embrancament”; per tant, això és el
correcte , ja que la pèrdua d’aquests drets podrà tenir lloc o no. Això serà per criteri o decisió de la
subministradora corresponent i atenint-se a certes condicions legislatives – veure informació en full 3-.
Entenc que això serà pels “drets d’extensió ”i també pels d’accés, ja que són ingressos que no entren dins del
balanç general de la facturació del sistema per el “escàndol elèctric” – són ingressos específics per a les
Cies. subministradores -.


(I2 t)Admis. Cable  (I2 t)Dipositiu de Tall


k=115, Conductor de coure en PVC
k= 142, Conductor de coure en XLPE i EPR
k= 74, Conductor d’alumini en PVC
k= 93, Conductor d’ Al en XLPE i EPR.


(I2
CW


. t)CUADRO > (I2. t)FUSIBLE O INTERRUPTOR


(IP)CUADRO > (IP)FUSIBLE O INTERRUPTOR
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ANNEX II. Proposta per tenir l’opció d’evitar pèrdua de drets d’embrancament per
disminució de potència en contractes tipus TDH


Es tractaria de que existissin dues modalitats per pagar els drets d’accés, en base a les
“potències a contractar” pels diversos períodes de facturació. Aquestes serien:


a) Les “potències contractades” són les “potències màximes a demandar”, per cada un dels períodes.
–seria equivalent a quan es pagaven els drets d’extensió i accés conjuntament, amb l’excepció que llavors eren tarifes ATR, en
general-.


O bé, que


b) Les “potències contractades” són les considerades per a determinar les potències bases de
facturació (FP), per cada un dels períodes. Les denominarem “potències bases de contractació”


 De tal manera que per a la modalitat a) no es perdrien drets d’embrancament en el cas de
disminució de les potències contractades – bases per la facturació -.
( T > 3 anys en BT, i T > 5 anys en AT)


L’argumentació és:


1º. La xarxa d’extensió – infraestructura elèctrica -, deu d’estar disposada, igualment, per
canalitzar, de forma adient, la potència màxima admissible que pot demandar la instal·lació
receptora.


2º. La infraestructura elèctrica, deu estar disposada igualment, para oferir “l’accés” de fins la
potència maximal admissible que pugui demandar la instal·lació receptora.


Nota1: Els diversos maxímetres integren el promedi quadràtic de la potència activa per a períodes de 15
minuts (1/4h). Així doncs. En els casos o situacions on els maxímetres no reflecteixen
mensualment potències superiors a les potències contractades, els consums reals podrien arribar
, durant vint minuts, a valors de fins a la PMàxima a demandar.


 Que per la modalitat b) es reflecteixi en “les condicions generales” de “la pòlissa de
subministrament elèctric” que si s’opta per aquesta modalitat, els drets d’escomesa
(extensió i accés), associats a la disminució de potència, es mantindran vigents durant un
període de tres anys per BT, i de cinc anys per AT.
En principi, i si no es canvia la potència durant els períodes de temps abans indicats, solament afectaria
als drets d’extensió, i es quantificaria com els associats a
(i per cada un dels períodes)
<Segons legislació vigent, una vegada establert el contracte– pòlissa - de subministrament elèctric, en principi,
solament es podran variar les potències contractades, entre altres magnituds i paràmetres, una vegada a l’any.
Serà amb antelació a un mes de la seva renovació o prorrogació automàtica periòdica; a no ser que la
comercialitzadora corresponent el permetés>.


Des de el punt de vista de la possibilitat de legalitzar la present proposta, dins del procediment
administratiu, en realitat no sé a qui li correspondria, i a més a més si procedeix legalment;
doncs solament es tracta d’una proposta tècnica.


M’agradaria saber, per aquests tipus de casos, i si no se modifiquen els reglaments, que de forma
general els regulen –a través dels RD corresponents u Ordres ministerials associades-, si es podrà legalitzar
aquests tipus de procediments mitjançant “Decrets autonòmics” o Disposicions o ordres en forma de
“Instruccions” i/o “Resolucions”. A. Sedeño.


PMàxima Admissible de la instal·lació. = PAUTORITZADA = PCONCERTADA = PMàxima a demandar


PAUTORITZADA - PCONTRACTADA
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LEGISLACIÓ I NORMATIVES. BASES D’APLICACIÓ


 Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i les seves respectives modificacions; en especial
la llei 17/2007, de 4 de juliol, que l’adapta a el disposat en la directiva 2003/4/CE.


 Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’Indústria y la Llei 13/1987, de 9 de juliol, de Seguritat de les
Instal·lacions Industrials.
 Decret 30/2010, de 2 de març, pel qual s’aprova el reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de


31 de juliol, de Seguritat Industrial.


 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica.


Modificado según Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre, por el que se modifica el
procedimiento de resolución de restricciones técnicas y otras normas reglamentarias del mercado
eléctrico.


Modificado según REAL DECRETO 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones
relativas al sector eléctrico.
Modificado según REAL DECRETO 1634/2006, de 29 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica a partir de
1 de enero de 2007.
Modificado según REAL DECRETO 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía
eléctrica en régimen especial.
Modificado según REAL DECRETO 485/2009 de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último
recurso en el sector de la energía eléctrica.


 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del subministrament elèctric. (Correcció
d'errades en el DOGC núm. 3557, pàg. 1208, de 21/01/2002).


 Real Decreto 1435/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de los
contratos de adquisición de energía y de acceso a las redes de baja tensión.


 Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el régimen retributivo de la actividad de
distribución de energía eléctrica.


 Real Decreto 1164/2001, de 26 de actubre, por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de
transporte y distribución de energía eléctrica.


 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja
tensión. BOE núm. 224 de fecha 18 de septiembre de 2002.
- Ordres i resolucions ministerials relacionades
 Decret 363/2004, de 24 d'agost, del Departament De Treball i Industria pel qual es regula el


procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió. DOGC
núm. 4205 - 26/08/2004.


- Instruccions i resolucions autonòmiques vàries; en especial:
- Instrucció 9/2004, de maig, sobre condicions de seguritat en les instal·lacions elèctriques de BT ...
- Instrucció 10/2005 DGEMSI, de 16 de setembre, per la qual es fixa un termini provisional per a la


inscripció d’instal·lacions d’energia elèctrica de BT ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica. I
la seva pròrroga mitjançant la instrucció 3/2010, de 9 de setembre.


 Ordres ITC vàries, en especial l’Ordre ITC/3519/2009, de 28 de desembre, per la qual es .......... .


 Normes IEC relacionades i harmonitzades, no reflectides en Normes EN.


Nota 1.- “Referent a l’Annexo II”, en quan a contractes tipus TDH; ben siguin:


- De “mercat lliure”: Definit per la llei 54/1997 del Sector elèctric i la llei 6/2000 d’estímul d’estalvi, i les
seves respectives modificacions; en especial l’Ordre ITC/1723/2009. de 26 de juny.


- De “mercat regulat”: Tarifa regulada definida per la OM del 12 de gener de 1995, i successives
modificacions.





