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1. INTRODUCCIÓ
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1.1.

SOL·LICITANT

Es redacta el present projecte per encàrrec del Sr. Xavier Calzas Estela actuant com a
promotor amb DNI 40.434.114-E, i amb domicili social a C/ Sant Climent, 9, 17753 Espolla
(Girona).

1.2.

ANTECEDENTS

El titular de la instal·lació disposa d’una explotació agropecuària al municipi de Capmany
on es preveu realitzar una instal·lació solar fotovoltaica sobre terreny de 11,7 kWp (10kWn) per
autoconsum d’electricitat amb compensació d’excedents.
El context actual energètic és el d’una creixent demanda d’energia per part dels
consumidors, la necessitat de solucions energètiques sostenibles, netes i respectuoses amb el
medi ambient, i la reducció de la dependència energètica exterior. La instal·lació projectada
planteja una manera de generar energia neta amb un impacte ambiental mínim.
El 26 de desembre de 2013 es publica al BOE la llei 24/2013 del sector elèctric, aquesta
llei elimina els conceptes diferenciats de règim especial i règim ordinari, i en l’article 9 d’aquesta
llei defineix l’autoconsum com el consum d’energia elèctrica provinent d’instal·lacions de
generació connectades a l’interior d’una línia.
És d’aplicació per aquest projecte el Reial Decret 244/2019, de 5 d’abril, pel que es regulen
les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica
És de destacar la gran fiabilitat i la llarga duració dels sistemes fotovoltaics, essent
instal·lacions que gairebé no requereixen manteniment i presenten una raonable simplicitat en la
seva instal·lació. A més, són instal·lacions modulars, que permeten adaptar-se a les necessitats
de cada usuari.

1.3.

OBJECTE

L’objecte d’aquest projecte és la descripció, disseny i càlcul dels elements necessaris per
a la realització de la instal·lació d’un sistema solar sobre terreny de 11,7 kWp (10 kWn) per
autoconsum d’electricitat amb compensació d’excedents al municipi de Capmany (Girona).
També és objecte del projecte la descripció a la Administració Pública dels elements que
formen la instal·lació, fixant-se a més amb les bases a seguir en la execució tècnica, material i
de seguretat que han de reunir per al bon funcionament d’aquesta, per poder sol·licitar als
organismes competents les autoritzacions que correspongui per a la seva posta en marxa.
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1.4.

TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ

Tot seguit es detallen les dades del titular de la instal·lació:
Titular

Xavier Calzas Estela

NIF

40.434.114-E

Adreça

C/ Sant Climent, 9

Població

Espolla

Codi postal

17753

1.5.

EMPLAÇAMENT
Tot seguit es detallen les dades de l’emplaçament:

Adreça

Polígon 3 – Parcel·la 38

Població

Capmany

Codi postal

17750

Comarca

Alt Empordà

Província

Girona

UTMx

495.240

UTMy

4.690.561

Referència cadastral

17046A003000380000KU

1.6.

AUTOR DEL PROJECTE

Nom

David Asensio Coll

DNI

77.747.589-E

Titulació

Graduat en Enginyeria Elèctrica

Núm. Col·legiat

25.940 Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa

Adreça

C/ dels Forns, 25. Pol. Ind. La Cort

Població

Cardona

Codi postal

08261
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1.7.

ABAST

Aquest projecte consisteix en la instal·lació d’un generador fotovoltaic sobre terreny amb
una orientació de 15º Sud-Est i una inclinació de 30º i una potència de 11,7 kWp (10 kWn).,
format per 30 mòduls solars de 390Wp connectats a un inversor de 10 kWn
Aquesta instal·lació estarà interconnectada a la xarxa interior elèctrica de baixa tensió,
amb la finalitat d’autoconsumir l’electricitat generada. La instal·lació estarà regulada pel Reial
Decret 244/2019

1.8.
JUSTIFICACIÓ ESPECÍFICA DE LA FINALITAT DEL
PROJECTE
L’objectiu final del projecte és el desenvolupament i l’explotació d’una instal·lació solar
fotovoltaica de 11,7 kWp (10 kWn) sobre terreny interconnectada a la xarxa interior de l’usuari
per autoconsum d’electricitat amb compensació d'excedents..
Aquest objectiu defineix l’emplaçament i l’estructura de la instal·lació, que queden
condicionats per l’optimització del rendiment energètic i la seva viabilitat tècnica.

1.9.

MARC URBANÍSTIC I LEGAL

- Decret 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
- Decret 64/2014 de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística.
- Normes subsidiàries de Capmany

1.10.
COMPATIBILITAT DE L’ACTUACIÓ AMB EL
PLANEJAMENT URB. I SECTORIAL
Planejament vigent

Normes subsidiàries de Capmany

Classificació del sòl

Sòl no urbanitzable (SNU)

Qualificació del sòl

No urbanitzable, ordinari. (SNU2)
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Imatge: Informació urbanística de la ubicació de la instal·lació
Font: Mapa Urbanístic de Catalunya

Conclusions:
-

L’article 47. Règim d’ús del sòl no urbanitzable del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Urbanisme, defineix en l’article 4
que el sòl no urbanitzable pot ésser objecte d’actuacions específiques per a destinarlo a les activitats o els equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el
medi rural.

-

El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, aprovat definitivament, el
setembre del 2010, considera l’espai obert del recinte com a “Sòl de protecció
territorial”.

-

Segons el punt 2 de l’article 2.9 (Títol II) el sòl de protecció territorial resta subjecte
a les limitacions que estableix l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret
legislatiu 1/2005) i a les condicions derivades dels motius que en cada cas justifiquin
la seva consideració com a sòl de protecció territorial. Tanmateix també s’hauran de
tenir en compte les recomanacions de l’article 2.5 que autoritza les intervencions en
sòls d’interès agrari i/o paisatgístic, classificades com a C2, afavorint les actuacions
que complementen les activitats de producció agrària i com és el nostre cas, les
plantes solars ubicades en sòls de baixa productivitat.

-

A nivell municipal, les normes subsidiàries del municipi de Capmany, aprovades
definitivament el dia 21 de Maig de 1986, classifiquen la parcel·la com a Sòl no
urbanitzable de règim normal (Clau SNU2). Aquesta clau autoritza l’execució
d’instal·lacions d’interès públic com és el cas de les plantes solars.
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-

La instal·lació solar fotovoltaica projectada sobre sòl no urbanitzable es considera
com una instal·lació ambiental d’interès públic. En el cas que ens ocupa s’ha
emplaçat sobre una zona improductiva, un terreny en desús sense cap valor agrari.
Per altra banda, la poca entitat que presenta la instal·lació facilita la integració
paisatgística en el marc existent.

1.11.

ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT DEL SÒL

El terreny on es realitzarà la instal·lació és propietat del Sr. Xavier Calzas Estela amb
DNI 40.434.114-E.

1.12.

NORMATIVA APLICABLE

Es redacta el present Projecte tenint en compte les següents reglamentacions i normes:
-

-

-

-

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió REBT (R.D. 842/2002 de 2 d'agost
B.O.E 224).
Instruccions Tècniques Complementaries: ITC-BT-02, ITC-BT-03, ITC-BT-04, ITC-BT05, ITC-BT-08, ITC-BT-10, ITC-BT-18, ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21, ITC-BT-22,
ITC-BT-23, ITC-BT-24, ITC-BT-30, ITC-BT-40
RD 900/2015, de 9 d’octubre, pel que es regulen les condicions administratives,
tècniques i econòmiques de les modalitats de subministra d’energia elèctrica amb
autoconsum i de producció amb autoconsum.
Real Decreto-ley 15/2018, de 5 d’octubre, de mesures urgents per a la transició
energètica i la protecció dels consumidors.
RD 1699/2011 del 18 de novembre pel que es regula la connexió a xarxa d’instal·lacions
de producció d’energia elèctrica de petita potència.
RD 244/2019 , de 5 d’abril, per el que es regulen les condicions administratives,
tècniques i econòmiques del autoconsum d’energia elèctrica.
RD 1955/2000, de l’1 de desembre, pel que es regulen les activitats de transport,
distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització
d’instal·lacions d’energia elèctrica.
RD1183/2020, de 29 de desembre, d’accés i connexió a les xarxes de transport i
distribució d’energia elèctrica
RD 413/2014 del 6 de juny, pel que es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica
a partir de fonts d’energia renovable, cogeneració i residus.
RD 1110/2007, de 24 d’agost, pel que s’aprova el Reglament unifilar de punts de mesura
del sistema elèctric.
RD 661/2007, de 25 de maig, pel que es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica
en règim especial.
Decret 352/2001 de 18 de desembre sobre procediment administratiu aplicable a les
instal·lacions d’energia solar fotovoltaica connectades a xarxa (DOGC de 2.1.2002)
Llei 24/2013, del sector elèctric.
Llei 21/2006 de 14 de febrer pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’eco
eficiència en els edificis.
UNE 20-460-94 Part 5-523: Intensitats admissibles en els cables i conductors
aïllats.
UNE 20-434-90: Sistema de designació de cables.
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-

UNE 20-435-90 Part 2: Cables de transport d'energia aïllats amb dielèctrics secs
extruïts per a tensions d'1 a 30kV.
UNE 20-460-90 Part 4-43: Instal·lacions elèctriques en edificis. Protecció contra les
sobreintensitats.
UNE 20-460-90 Part 5-54: Instal·lacions elèctriques en edificis. Posada a terra i
conductors de protecció.
EN-IEC 60 947-2: 1996 (UNE-NP): Aparellatge B.T. Interruptors automàtics.
EN-IEC 60 947-2: 1996 (UNE - NP) Annex B: Interruptors automàtics amb protecció
incorporada per intensitat diferencial residual.
EN-IEC 60 947-3: 1999: Aparellatge de baixa tensió. Interruptors, seccionadors,
interruptors-seccionadors i combinats fusibles.
EN-IEC 60 269-1 (UNE): Fusibles de baixa tensió.
Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995 del 8 de novembre de 1995 (BOE 10
de novembre de 1995).
Altres Normes UNE d'obligat compliment.
Reial Decret 314/2006, de 17 de març pel que s’aprova del Codi Tècnic de la Edificació.
Reial decret 1247/2008 de 18 de Juliol, pel que s’aprova la Instrucció de formigó
estructural (EHE-08).
Llei 31/1995 del 8 de Novembre de Prevenció de Riscos Laborals.
Reial Decret 1627/1997 del 24 d’Octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes
de seguretat i salut en les obres de construcció.
RD 486/1997 de 14 d’abril, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat
i salut en el treball.
Normes particulars de la Companyia Subministradora d'Energia Elèctrica: E-Distribucion
Redes Digitales, S.L..
Llei 20/2009, relativa a la prevenció i control de les activitats, de 4 de desembre.
Condicions imposades per les entitats públiques afectades.
Decret 1/2010 de 3 d’agost , pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
Decret 64/2014 de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística.
Normes subsidiàries de Capmany i altres normatives municipals.
Altres normes i disposicions del projectista.

1.13.
CLASSIFICACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ SEGONS
REIAL DECRET 244/2019
Segons l’article 4 del Reial Decret 244/2019, la instal·lació es classifica segons la
modalitat de subministrament d'autoconsum elèctric amb compensació d'excedents.
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2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Projecte Tècnic

.

11

2.1.
DESCRIPCIÓ INSTAL·LACIÓ SOLAR
FOTOVOLTAICA CONNECTADA A XARXA
El principi de funcionament d’una instal·lació solar fotovoltaica connectada a xarxa respon
al següent esquema:

La instal·lació tipus està formada per :
-

Panells solars fotovoltaics: Convertir la irradiació solar en energia elèctrica en CC
Inversors: Convertir l’energia elèctrica CC en CA

El generador fotovoltaic està format per una sèrie de mòduls connectats elèctricament
entre si que transformen l’energia solar en energia elèctrica, generant una corrent contínua
proporcional a la irradiància solar que incideix sobre aquests.
Els mòduls estan formats per la interconnexió de cèl·lules solars encapsulades entre
materials que la protegeixen de les condicions climàtiques exteriors. Són les encarregades de
captar l’energia procedent del sol en forma de radiació solar i transformar-la en energia elèctrica
per l’efecte fotovoltaic. L’efecte fotovoltaic es produeix a l’incidir la radiació solar sobre materials
definits com a semiconductors extrínsecs. Quan sobre la cèl·lula solar incideix la radiació, apareix
una tensió anàloga a la que es produeix entre els bornes d’una pila. La majoria de cèl·lules solars
estan constituïdes per silici mono o policristal·lí.
Aquest CC es condueix fins a l’ondulador que, emprant la tecnologia de potència, la
converteix en corrent alterna a la mateixa freqüència i tensió que la xarxa elèctrica.
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2.2.
DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ OBJECTE DEL
PROJECTE
2.2.1. DESCRIPCIÓ GENERAL
Aquest projecte consisteix en la instal·lació d’un generador fotovoltaic de 11,7 kWp (10
kWn) repartit sobre terreny interconnectat a la xarxa interior elèctrica de baixa tensió, amb la
finalitat d’autoconsumir l’electricitat generada.
La instal·lació consta bàsicament d’un generador fotovoltaic format per 30 panells de
390Wp disposats sobre terreny orientats 15º a Sud-Est amb 30º d'inclinació. La connexió es
realitzarà mitjançant 2 sèries de 15 mòduls distribuïts sobre 1 inversor de 10 kWn.
Aprofitant la radiació solar, els mòduls fotovoltaics generen electricitat en corrent continua
que es conduirà fins a 1 inversor de 10 kWn. Aquest ondulador convertirà el corrent continu en
corrent altern per tal d’evacuar l’energia a la xarxa interior de consum. Des de la generació
d’electricitat en els mòduls fins a la seva connexió a xarxa interna s’instal·laran els elements de
protecció i mesura més adients segons normativa.
L’estructura està formada per perfils d’alumini en forma de triangle ancorats a una base de
formigó. Sobre els triangles es col·locaran perfils portants d’alumini. Sobre aquests perfils, es
fixaran els mòduls coplanars amb brides intermèdies i finals d’acer inoxidable preparades per un
espessor del panell de 35 mm.
Entre els mòduls i els onduladors s’instal·larà una caixa de protecció de CC i entre els
onduladors i la connexió amb la xarxa interna de BT de consum, s’instal·larà la caixa de protecció
de CA. L’ondulador i les caixes de protecció de CC i de CA se situaran segons plànols adjunts.
En els següents capítols es defineixen amb més detall tots els elements de la instal·lació.

2.2.2. CARACTERÍSTIQUES DELS MÒDULS: CAMP FOTOVOLTAIC
Per la realització d’aquest projecte s’utilitzarà el mòdul JKM390M-6RL3-V de 390 Wp amb
elevat rendiment. Les principals característiques del mòdul es descriuen en el següent quadre:
Tensió de màxima potència

Umpp:

36,49 V

Intensitat de màxima potència

Impp:

10,69 A

Tensió en buit

Uoc:

43,75 V

Intensitat de curtcircuit

Isc:

11,39 A

Potència màxima

Pmax:

Grau d’eficiència

--

20,43 %

Tolerància de mesura

g

3,00 %

Coeficient de temperatura (Pmpp)

--

-0,35 %/ºC

Coeficient de temperatura (Uoc)

--

-0,28 %/ºC

Coeficient de temperatura (Isc)

--

0,048 %/ºC

TONC (800 W/m2, 20 ºC, AM 1,5, 1m/s)

TONC:

390 Wp

45 ºC

Longitud
Projecte Tècnic
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Ample

1029 mm

Gruix

30 mm

Pes

20,8 Kg

La tecnologia de fabricació d’aquests mòduls ha superat unes proves d’homologació molt
estrictes que permeten garantir, per un costat, una gran resistència a la intempèrie i, per una
altre, un elevat aïllament entre les seves parts elèctricament actives i accessibles externament.
La instal·lació fotovoltaica estarà formada a més, per un inversor Huawei SUN200010KTL. Tot seguit es detalla una taula resum amb les característiques bàsiques de la instal·lació
fotovoltaica:
Generador A
30u: Mòduls Jinko model JKM390M-6RL3-V
1u: Inversor Huawei SUN2000-10KTL-M0
2 entrades MPPT: (A:15), (B:15)
Inclinació del camp fotovoltaic

30º

Azimut del camp fotovoltaic

15º Sud-Est

Nombre de mòduls per sèrie (MPPTA/MPPTB)

(15 / 15)

Nombre de sèries

2

Nombre de sèries en paral·lel

-

Nombre totals de mòduls

30

Potència (kWp)

11,7

Intensitat de curtcircuit per entrada. Isc (A). Tenint en compte %
augment de Tª (70ºC) (MPPTA/MPPTB)

(11,63 / 11,63)

Intensitat de curtcircuit per entrada. Isc (A) (MPPTA/MPPTB)

(11,39 / 11,39)

Intensitat de màxima potència per entrada a STC (A)

(10,69 / 10,69)

Tensió màxima potència a STC. Vmpp STC (V). (MPPTA/MPPTB)

(547,35 / 547,35)

Tensió circuit obert Voc STC (V) (MPPTA/MPPTB)

(656,25 / 656,25)

Tensió Voc (V) a Tª (-10ºC) (V) (MPPTA/MPPTB)

(720,56 / 720,56)
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2.2.3. ONDULADOR
L’ondulador o inversor, és l’encarregat de convertir el corrent continu (DC) generat pel
camp fotovoltaic en corrent altern (AC).
L’inversor trifàsic escollit per aquesta instal·lació és el Huawei SUN2000-10KTL-M0.
Aquest inversor disposa de dos seguidors de màxima potència, amb una entrada de CC per
cadascun d’ells.
Aquest inversor disposa també d’un microprocessador que garanteix una corba sinusoïdal
amb una mínima distorsió. Garanteix un funcionament automàtic i el seguiment del punt de
màxima potència (MPP) en totes les entrades, i la funció d’stand-by evita les possibles pèrdues
durant períodes de repòs.
Permet la desconnexió-connexió automàtica de la instal·lació en cas de pèrdua de tensió
o freqüència de la xarxa, evitant el funcionament en illa.
Actua com un controlador permanent d’aïllament per la desconnexió-connexió automàtica
de la instal·lació en cas de pèrdua de resistència d’aïllament.
A la sortida del ondulador fins a la connexió a xarxa s’instal·laran els elements de protecció
indicat en l’esquema unifilar.
A continuació s’adjunta una taula amb les dades tècniques de Huawei SUN2000-10KTLM0:
Circuit CC (Entrada)
Tensió màxima d'entrada

1.100 V

Tensió d'entrada mínima

200 V

Tensió nominal d'entrada

600 V

Tensió MPPT màx a potència nominal CC de l'inversor

850 V

Tensió MPPT mín a potència nominal CC de l'inversor

470 V

Intensitat d'entrada màxima per entrada MPPT

11 A

Circuit CA (Sortida)
Tensió de xarxa

3/N/PE, AC, 230/400 V

Intensitat de sortida màxima (per cada fase)

16,9 A

Potència nominal CA

10.000 W

Potència màxima CA

11.000 VA

Freqüència de xarxa mínima, fmin, límit de la desconnexió

48 Hz

Freqüència de xarxa màxima, fmax, límit de la desconnexió

50,5 Hz

Límit superior de desconnexió en tensió (fase 1 Un+10%) / (fase 2 Un +15%)
Límit inferior de desconnexió en tensió (Un-15%)
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L’inversor s’instal·larà a l’exterior del recinte de la granja, protegit per una petita coberta,
tal i com s’indica en els plànols de planta. El quadre general de comandament i protecció de la
instal·lació receptora (QGCiP) s’instal·larà també a l’exterior del recinte juntament amb el quadre
de comandament i protecció de la instal·lació fotovoltaica (QCPFV).
D’acord amb la solució proposada anteriorment i els càlculs justificatius, els paràmetres i
valors límit de funcionament per a cada un dels inversors són valors admissibles.

2.2.4. ESTRUCTURA SUPORT SUBJECCIÓ DELS PANELLS
L’estructura de suport és l’encarregada d’assegurar un bon ancoratge dels generadors
fotovoltaics, facilitant la instal·lació i el manteniment dels panells, a la vegada que proporciona
l’orientació necessària i l’angle d’inclinació idoni per aprofitar millor la radiació solar.
L’estructura resistirà el pes dels mòduls fotovoltaics, les sobrecàrregues provocades per
l’efecte del vent i de la neu, així com les possibles dilatacions tèrmiques provocades per
l’augment de temperatura en les diferents èpoques de l’any.
L’estructura està fabricada per l’empresa Alusin Solar. Està formada per perfils d’alumini
en forma de triangle ancorats a una base de formigó. Sobre els triangles es col·locaran perfils
portants d’alumini. Sobre aquests perfils, es fixaran els mòduls coplanars amb brides intermèdies
i finals d’acer inoxidable preparades per un espessor del panell de 30mm.

2.2.5. QUADRES ELÈCTRICS I PROTECCIONS
Per proporcionar la seguretat tant als equips que formen la instal·lació com al personal
encarregat del seu manteniment, és necessari proporcionar una sèrie d’elements de protecció
que assegurin una explotació correcta de la instal·lació. Tota la instal·lació complirà el que
estableix el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i el RD 1663/2000.
El quadre de comandament i protecció solar se situarà a un alçada mínima d'1 m des del
nivell del sòl per la seva col·locació. L'envolvent del quadre serà de polièster reforçat amb fibra
de vidre, amb porta incorporada, i disposarà de les proteccions de cada un dels circuits que
formen la instal·lació. S'ajustarà a les normes UNE 20.451 i UNE-EN 60.439 -3, amb un grau de
protecció mínim IP 30 segons UNE 20.324 i IK07 segons UNE-EN 50.102.
L'instal·lador fixarà de forma permanent sobre el quadre de distribució una placa, impresa
amb caràcters indelebles, en la qual consti el seu nom o marca comercial, data en què es va
realitzar la instal·lació, així com la intensitat assignada de l'interruptor general automàtic. A més
ha de nomenar i designar la sortida dels diferents circuits del quadre de comandament i protecció.
Les proteccions formades pels interruptors automàtics magnetotèrmics protegiran contra
sobrecàrregues i curtcircuits segons estableix la ITC-BT-22. Els interruptors diferencials
protegiran contra contactes indirectes segons estableix la ITC-BT-24. Per a la protecció contra
sobretensions es preveu un risc baix a causa que està alimentada per una xarxa de distribució
subterrània i es considera suficient la resistència a les sobretensions dels equips en funció de la
seva categoria i no es requereix cap protecció suplementària contra les sobretensions
transitòries. Si fos necessari es realitzarà segons estableix la ITC-BT-23.
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L’armari disposarà d'un born-regleta per a la posada a terra. Aquest estarà format pels
elements que es detallen a l'esquema unifilar que apareix en els plànols, les característiques de
cada un d'aquests elements i la seva elecció queden reflectits en el apartat de Càlculs
Justificatius.
CÀLCULS
Proteccions contra sobreintensitats:
Les sobreintensitats es deuen a sobrecarregues degudes als aparells d’utilització,
defectes de gran impedància o curtcircuits. Per tant, excepte el conductor de protecció, tots els
conductors de cada circuit aniran protegits i s’equiparan amb interruptors magnetotèrmics que es
representaran a l’esquema unifilar elèctric de la instal·lació.
Contra contactes indirectes:
S'instal·larà amb aquesta finalitat, un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilitat, el
qual quedaria fora de servei si es produís el mínim desequilibri en les fases per fuita de corrent
a causa de contacte directe. La protecció contra contactes indirectes de tots els circuits (segons
ITC-BT-24). Es complirà la següent condició:
Ra x Ia ≤ U
on:
"Ra" és la suma de les resistències de la presa de terra i dels conductors de protecció de
masses.
"Ia" és el corrent que assegura el funcionament del dispositiu de protecció (corrent
diferencial-residual assignada).
"U" és la tensió de contacte límit convencional (50 V en locals secs i 24 V en locals
humits).
Si pel tipus o caràcter de la instal·lació s'instal·lés un interruptor diferencial per cada
circuit o grup de circuits, es podria prescindir de l'interruptor diferencial general, sempre que
quedin protegits tots els circuits. En el cas que s'instal·li més d'un interruptor diferencial en sèrie,
existirà una selectivitat entre ells.
Totes les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de protecció,
han de ser interconnectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa presa de terra.
- Dispositius de tall omnipolar, destinats a la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits
de cadascun dels circuits interiors (segons ITC-BT-22).
- Dispositiu de protecció contra sobretensions, segons ITC-BT-23, si fos necessari.
A continuació s’indiquen les proteccions a utilitzar.

2.2.5.1. Proteccions en CC i caixa de connexions-proteccions
El quadre de proteccions de corrent continu el formen fusibles que tenen la funció de tallar
el pas de corrent en el cas que la corrent de circulació entre ells sigui massa elevada. Han de
servir per poder aïllar i comprovar el correcte funcionament de cada una de les sèries. Cada
inversor ja disposa de fusibles de 15 A i 1.000 V integrats dins de l’envolvent per protegir les
sèries tant per banda positiva com banda negativa. Addicionalment també s’hi troba integrat un
sobretensions de corrent continu de tipus 2, amperímetres per a mesurar la intensitat per
cadascun dels strings i el seccionador de corrent continu.
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2.2.5.2. Interruptors automàtics i diferencials
Interruptor magnetotèrmic
És un dispositiu electromecànic de protecció en circuits de corrent alterna i que té la finalitat
de protegir la instal·lació elèctrica davant intensitats excessives, produïdes com a conseqüència
de curtcircuits o per excessiu número d’elements connectats a ella.
Per al seu funcionament aprofita dos dels efectes produïts per la circulació de corrent
elèctrica, el magnètic i el tèrmic.
Interruptor diferencial
És un dispositiu de protecció electromecànic que es col·locarà en la instal·lació elèctrica
amb la fi de protegir les persones de les derivacions causades falta d’aïllament entre els
conductors actius i terra dels aparells de la instal·lació.
Aquest conjunt de proteccions estaran situades en el Quadre de comandament i protecció
de la instal·lació fotovoltaica (QCPFV) segons plànols adjunts.
Les proteccions garanteixen que no se superaran les intensitats màximes admissibles en
els conductors, i també una ràpida desconnexió en cas de curtcircuit.

2.2.5.3. Proteccions d’interconnexió
El sistema fotovoltaic incorpora integrat en l’inversor proteccions específiques per la
interconnexió de màxima i mínima freqüència (50,5 i 48 Hz) i de màxima i mínima tensió
(253/264,5 i 195,5 V).

2.2.5.4. Protecció contra contactes directes
La protecció contra contactes directes va incorporada en l’aïllament dels equips elèctrics
emprats i en l’execució de la pròpia instal·lació, per la no accessibilitat de les parts en tensió, per
la interposició d’obstacles o per l’aïllament adient.

2.2.5.5. Protecció contra contactes indirectes
S’ha previst el sistema combinat de posta a terra de les masses metàl·liques i l’acció de
dispositius de tall per intensitat de defecte, que en la part de continua es corresponen amb un
sistema vigilant d’aïllament que incorporen els inversors.
La instal·lació disposarà d’un interruptor diferencial de tall omnipolar que interromprà la
alimentació en el cas que la circulació de corrent a terra sigui de valor superior a la seva
sensibilitat.
Totes les masses s’uniran al conductor de protecció. En la línia de terra s’uniran també
totes les estructures, suports i altres elements metàl·lics. Aquestes unions de equipotencialitat
es realitzaran amb conductor de coure de secció mínima de 2,5 mm2 si disposen d’una protecció
mecànica i de 6 mm2 si els conductors de protecció no disposen d’aquesta.
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2.2.5.6. Protecció contra sobreintensitats
Tots els circuits estaran protegits en origen contra els defectes de les sobreintensitats,
mitjançant interruptors automàtics en la part d’alterna i fusibles en la part continua. Les
proteccions garanteixen que no se superaran les intensitats màximes admissibles en els
conductors, i també una ràpida desconnexió en cas de curtcircuit.

2.2.5.7. Protecció contra sobretensions
Degut a que es poden originar sobretensions d’origen atmosfèric, s’instal·larà un sistema
de protecció interna contra sobretensions. Es protegirà l’entrada de CC dels onduladors amb
dispositius de protecció de classe II, degut a que son els equips més susceptibles de patir danys
importants.

2.2.6. EXECUCIÓ DEL CABLEJAT I CANALITZACIONS
Les línies elèctriques de la instal·lació fotovoltaica s’executaran íntegrament amb
conductors d’aïllament 0,6/1kV i amb la protecció mecànica adequada a la ubicació de cada línia,
amb la secció necessària en cada cas per admetre les intensitats previstes i no superar les
caigudes de tensió màximes.
Els conductors utilitzats per la interconnexió de mòduls i connexió amb l’ondulador, seran
del tipus unipolar de coure d’aïllament nominal 1,8 kV amb denominació ZZ-F (AS). Els
conductors entre l’ondulador i el quadre de comandament i protecció seran del tipus
multiconductor amb aïllament de 0,6/1kV i denominació RZ1-K(AS).
Les canalitzacions de connexió entre el quadre de comandament i protecció i l’ondulador
es realitzarà amb canal en superfície de dimensió adequada.
Les seccions dels tubs protectors, s’han calculat d’acord amb ITC-BT-21. Les derivacions
es realitzaran en caixes de derivació adequades al tub i al sistema d’instal·lació.
Tram

Tipus canalització

Entre mòduls

A l'aire

Mòduls-Caixa CC

Soterrat sota tub

Caixa CC - Inversor

Canal

Inversor - QGCiP

Canal

El cablejat s’ha dissenyat tenint en compte els següents requisits:
Els positius i negatius de cada sèrie de mòduls es conduiran per separat i protegits d’acord
amb la normativa vigent.
Es limita la caiguda de tensió, per a qualsevol condició de treball, per als conductors de
CC i de CA amb una caiguda de tensió màxima de 1,5%.
Tot el cablejat serà de doble aïllament amb tensió mínima d’aïllament 0,6/1kV i adequat
per a l’ús a l’ intempèrie.
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Les rases pel cablejat es realitzaran segons les especificacions següents:
-

Profunditat mínima de 0,7 metres. El cable es col·locarà sobre un llit d’arena de 5
cm i es cobrirà amb un altre de 10 cm.

-

S’ubicaran arquetes cada 40 metres de traçat recte de cablejat i en cada canvi de
direcció.

-

A sobre del cable hi haurà una protecció mecànica i es senyalitzarà l’existència de
cable a BT.

El codi de colors utilitzats per a cada circuit serà el següent:
Colors utilitzats per als circuits de CC
Protecció

Groc-verd

Negatiu

Negre

Positiu

Diferent de negre i groc-verd
Colors utilitzats per als circuits de CA

Protecció
Neutre
Fase

Groc-verd
Blau
Negre, gris, marró

El cablejat es dividirà en diferents trams:
- Cablejat entre mòduls..
- Cablejat entre mòduls i ondulador.
- Cablejat entre ondulador i Quadre General de Comandament i Protecció (QGCiP).
Les seccions utilitzades per cada tram seran les indicades en el capítol de càlculs elèctrics.
En els plànols adjunts es pot veure els detalls dels traçats dels cables i les canalitzacions.
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2.2.7. COMPLIMENT DE ITC-BT 30: LOCALS MULLATS
Es complirà amb les prescripcions de locals mullats (ITC-BT-30) amb els aspectes que
s’esmenten a continuació:
- Tots els conductors tindran una tensió assignada de 0,6/1 kV i s’instal·laran utilitzant
safates conductores a la superfície tant interior com exterior del recinte.
- Totes les connexions i derivacions es faran a l’interior de caixes i/o quadres elèctrics.
- Els equips de comandament i protecció s’instal·laran en caixes i/o quadres elèctrics fora
dels considerats locals humits i/o mullats. Aquests tindran el grau de protecció adequat contra
les projeccions d’aigua.
D’acord amb l’establert a la ITC-BT-22, s’instal·larà un dispositiu de protecció a l’origen de
cada circuit. Concretament, el traçat de les sèries fotovoltaiques es protegirà amb un fusible tant
per la part positiva com negativa; a la sortida de l’inversor s’instal·larà una protecció tèrmica,
diferencial i un protector contra sobretensions.

2.2.8. XARXA DE TERRA
Es defineix posada a terra com la unió directe de determinades parts d’una instal·lació
elèctrica amb la presa de terra, permetent el pas a terra de les corrents de defecte o descàrregues
atmosfèriques Es defineix com a presa de terra, la unió elèctrica entre un conductor i la massa
terrestre.
Aquesta unió es realitzarà mitjançant elèctrodes soterrats obtenint d’aquesta manera una
presa de terra amb una resistència que depèn de diversos factors, com la superfície dels
elèctrodes soterrats, la profunditat de soterrament, la classe del terreny, la humitat i temperatura
del terreny, etc.
La posada a terra de la instal·lació es farà de forma que no es vegi alterada les condicions
de posada a terra de la xarxa de l’empresa distribuïdora, i serà independent al neutre del
transformador.
Totes les masses de la instal·lació fotovoltaica, tant de la part de CC, com els inversors,
com de la part de CA estaran connectats a la presa terra de la instal·lació existent .

Projecte Tècnic

.

21

La secció dels conductors de protecció es dimensionaran segons les especificacions de
l’ITC-BT-18. Podem considerar la instal·lació com a local humit, ja que part de la instal·lació
fotovoltaica és exterior i pot veure’s afectada per la pluja o la humitat. La tensió de contacte
màxima permesa per la Instrucció Tècnica Complementària corresponent és de 24 V. Tenint en
compte que s’utilitzaran diferencials de sensibilitat de 300 mA, la resistència a terra ha de tenir
un valor màxim de:
R a *I a <U

R<80Ω

R a <24V/0,3A

Considerem que el terreny té una resistivitat de 150Ωm i la terra s’executarà amb dos
piques de 1,5m de longitud. Segons ITC-BT-18:
R= ρ/L=150/(2x1,5)=50Ω
En cas de que la presa a terra de la instal·lació existent complís amb els requeriments del
present projecte, es pot utilitzar i aconseguir una equipotencialitat entre tots els elements
metàl·lics de l’edifici i les pròpies masses de la instal·lació fotovoltaica (panells, estructura,
inversors, quadres elèctrics...)
Els conductors de coure utilitzats seran de Classe II, segons norma UNE 21.022.
En la taula següent, podem veure les seccions mínimes dels conductor neutres en funció
de les seccions dels conductor de fase en instal·lacions no soterrades tal i com es contempla
alhora d’instal·lar el cable de terres a la nostra instal·lació.
Seccions dels conductors de fase de la

Seccions mínimes dels conductors de

2

2

instal·lació (mm )
S < 16
16< S < 35
S > 35

protecció (mm )
S (*)
16
S/2

(*) Amb un mínim de:
2

2,5 mm si els conductors de protecció no formen part de la canalització d’alimentació i
tenen una protecció mecànica
4 mm2 si els conductors de protecció no formen part de la canalització d’alimentació i no
tenen una protecció mecànica

Podem dividir la nostra xarxa de terres en tres trams:
Panells i estructura – Caixa registre de terres
S’utilitzarà un cable nu de Cu de 35 mm2. La posada a terra de panells i estructura es farà
unint els perfils d’alumini verticals entre ells amb cable de 6 mm2.
Inversors – Caixa registre de terres – Connexió a terres de la instal·lació
S’utilitzarà un conductor unipolar (connexió 3F+N+T) RZ1-K(as) 0,6/1 kV de Cu i secció
50 mm2 aïllat de polietilè reticulat (XLPE) per a la posada a terra de l’inversor. Els panells solars,
estructura, inversors i QMPFV es connectaran a terres utilitzant 3 piquetes de Cu de 1,5m i 14mm
de diàmetre exterior, que es col·locaran prop del camp solar
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2.2.9. COMPLIMENT DE L’ITC BT-40
2.2.9.1. Compliment del capítol 4: condicions de connexió
-

-

Es complirà amb l’indicat en el punt 4.3.3 de l’ITC BT-40 referent als equips de
maniobra i mesura en el punt de connexió. Les proteccions i les connexions de
l’interruptor seràn precintables, i el dispositiu de maniobra serà accessible al
generador.
Es complirà amb l’indicat en punt 4.3.4 respecte al control de l’energia reactiva. El
factor potència serà superior al 98%.

2.2.9.2. Compliment del capítol 5: cables de connexió
Els cables de connexió estan dimensionats per una intensitat no inferior al 125% de màxima
intensitat del generador i la c.d.t. entre el generador i el punt de connexió a la instal·lació interior,
no serà superior al 1,5% per la intensitat nominal.
2.2.9.3. Compliment del capítol 6: forma de l’ona
La tensió generada sinoidal complirà amb el punt 6 de ITC BT 40. A més, també complirà amb
la Directiva Europea de Compatibilitat Electromagnètica, segons les normes:
-

UNE-EN 61000-3-2
UNE-EN 61000-3-12
UNE-EN 61000-6-3
UNE-EN 61000-6-4

S’adjunta fitxa tècnica i certificat de l’inversor a l'annex III
2.2.9.4. Compliment del capítol 7:proteccions
Es disposarà d’un conjunt de proteccions que actuïn sobre l’interruptor de connexió,
situades a l’origen de la instal·lació interior. Aquestes correspondran a un model homologat i
hauran d’estar degudament verificades i precintades.
Les proteccions mínimes a disposar seran les següents:
-

De sobreintensitat, a través de magnetotèrmics.
De mínima tensió instantanis, connectats entre les tres fases i neutre i que actuïn en
un temps inferior a 0,5 s, a partir de que la tensió arribi al 85% del seu valor assignat.
De sobretensió, connectat entre fase i neutre, i la seva actuació ha de produir-se en
un temps inferior a 0,5 s, a partir de que la tensió arribi al 110 % del seu valor assignat.
De màxima i mínima freqüència, connectats entre fases i la seva actuació ha de
produir-se quan la freqüència sigui inferior a 49 Hz o superior a 51 Hz durant més de
5 períodes.
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Les normes aplicables als dispositius de protecció convencionals són:

2.2.9.5. Compliment del capítol 8: instal·lacions de terres
Amb la finalitat de proporcionar seguretat personal la instal·lació complirà amb l’establert a la
ITC-BT-18.

2.2.9.6. Altres disposicions
-

El tècnic director de l’execució de la instal·lació haurà de verificar el funcionament
correcte del sistema de control i així ho haurà de certificar.
El sistema de control haurà de ser precintable per l’empresa distribuïdora per garantir
que no es puguin alterar les seves condicions de funcionament.
El projecte ha de contenir la justificació de la capacitat mecànica per suportar la
càrrega dels panells fotovoltaics.
En les inspeccions periòdiques, l’organisme de control comprovarà l’estat i el
funcionament correcte de les mesures substitutòries esmentades.
L’inversor serà un inversor de connexió a xarxa, per tant mai podrà funcionar en illa,
de manera que quan es talli el subministrament elèctric de la xarxa, el inversor deixarà
de funcionar en el mateix moment. D’aquesta manera es podrà utilitzar l’interruptor
general de tall de tota la instal·lació de consum com a interruptor general de tall de la
instal·lació generadora accessible a la companyia distribuïdora permanentment.

2.2.10.

SISTEMA DE MONITORITZACIÓ

L’ondulador utilitzat està equipat amb un sistema de monitorització que permet una
comunicació i control en temps real de la instal·lació.
L’ondulador emmagatzema dades històriques de potència produïda, intensitat de treball i
tensió. Es pot visualitzar en tot moment dades significatives com les gràfiques de producció,
estalvi d’emissió de gasos a l’atmosfera, etc...
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El sistema de comunicació escollit en aquest projecte correspon a la transmissió de dades
via mòdem. Aquest mòdem proporciona accés remot a l’usuari a través internet, a tota la
informació sobre els paràmetres de funcionament de la instal·lació. Inclou també la funció d’avisar
a l’usuari en cas d’averia.

2.3.

PLA D’EXECUCIÓ DE L’OBRA

El pla d’execució previst des del inici fins l’acabament de la instal·lació és de 5 dies
laborables. En el següent quadre podem veure amb més detall el pla d’execució de l’obra amb
les tasques a realitzar:
TASQUES
REPLANTEIG
ACOPI DEL MATERIAL
MOVIMENT DE TERRES I RASES
MUNTATGE

SETMANA 1

SETMANA 2

SETMANA 3

SETMANA 4

SETMANA 5

ESTRUCTURA
MÒDULS FOTOVOLTAICS
CABLEJAT
INVERSORS
QUADRES DE PROTECCIÓ CC I CA
QUADRE DE PROTECCIÓ I MESURA
INTERCONNEXIÓ

PROVES
CONNEXIÓ PROVISIONAL
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3. MEMÒRIA TÈCNICA
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3.1.

CÀLCULS ENERGÈTICS

3.1.1. INTRODUCCIÓ
En aquest apartat s’estudiarà el disseny de la instal·lació, comprovant com els principals
paràmetres energètics de l’emplaçament escollit influeixen sobre el rendiment, la rendibilitat i el
medi ambient.
El càlcul de l’energia produïda pel sistema fotovoltaic s’ha efectuat seguint les indicacions
del Plec de Condicions Tècniques de Instal·lacions Connectades a la Xarxa de l’IDAE i el
programa de càlcul PVSYST, V5.54. Aquest software realitza simulacions de funcionament de
sistemes fotovoltaics, simulant la radiació incident i les diferents components del sistema.
Per a estimar l’energia autoconsumida, s’ha pres en consideració l’històric de factures
elèctriques de l’usuari.

3.1.2. DADES DE RADIACIÓ
Les dades de radiació s’han obtingut a partir de les dades presents en el Centre
d’Investigació Conjunta de la Comissió Europea o Joint Research Center (JRC), que reuneix
dades a través del Photovoltaic Geographical Information (PVGIS). Concretament, aquesta base
de dades s’anomena Climate SAF-PVGIS (Satellite Aplplication Facility on Climate Monitoring).
Aquesta base de dades conté les dades de la versió antiga (Classic PVGIS), que s’obtenien
interpolant les dades d’estacions meteorològiques, i dades recollides dotze anys (1998-2010)
amb satèl·lits meteorològics, Meteosat 5-7 (1998-2006) i Meteosat MSG ( (2006-2010).

3.1.3. SIMULACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
El càlcul de la energia produïda pel sistema fotovoltaic s’ha fet amb el programa PVSYST
5.54. Aquest software realitza simulacions de funcionament de sistemes fotovoltaics connectats
a xarxa, permetent importar una base de dades de radiació i condicions climàtiques externa, de
manera que s’utilitzen les dades de PVGIS, ja comentat anteriorment.

3.1.4. PÈRDUES ENERGÈTIQUES
3.1.4.1. Pèrdues per dispersió de potència (A)
Dada facilitada pel fabricant, aquest garanteix una potència nominal per al panell
fotovoltaic que oscil.la dins d’un rang P+3%

3.1.4.2. Pèrdues per temperatura (B)
Les pèrdues de temperatura s’han calculat amb les dades de temperatura mitjana mensual
obtinguda de
Tc= Tamb+ (Tonc-20ºC)
Ltem= g x (Tc-25)
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On:
g= Coeficient de temperatura de la potència, en. Aquest valor ve donat pel fabricant de
la placa
Tc= Temperatura de treball mensual de les plaques fotovoltaiques, en ºC.
Tamb= Temperatura ambient mitjana mensual de l’emplaçament on es situa la planta
solar fotovoltaica, en ºC.
TONC= Temperatura d’operació nominal del mòdul. Temperatura present en les cèl·lules
solars quan es sotmet la placa a una irradiació de, amb un espectre AM 1.5, una temperatura
ambient de 20 ºC i una velocitat del vent d’1 m/s. Aquesta dada serà subministrada pel fabricant,
sent el valor de TONC= 45 ºC.
E= Irradiància solar, en. W/m2
3.1.4.3. Pèrdues per brutícia dels mòduls fotovoltaics (C)
Les pèrdues per brutícia o degradació dels mòduls tenen el seu origen per la disminució
de potència rebuda en el generador fotovoltaic degut a l’acumulació de partícules de pols a sobre
d’aquest. En aquest cas les pèrdues estimades seran d’un 4%.

3.1.4.4. Pèrdues a l'inversor (D)
Segons les dades del fabricant el rendiment de l’inversor és del 98,1%, per tant es
consideraran unes pèrdues a l’inversor del 1,9%.

3.1.4.5. Pèrdues per ombres (E)
Pel càlcul de les ombres que es produeixen sobre el generador fotovoltaic, s’utilitzarà un
mètode de càlcul que consisteix en la comparació del perfil d’obstacles que afecta a la superfície
d’estudi amb el diagrama de trajectòries del sol indicat en el Plec de Condicions Tècniques.
Per obtenir el perfil d’obstacles s’han de localitzar els principals obstacles que afecten a
la superfície (les seves coordenades de posició azimut i d’elevació).
En el cas d’aquesta instal·lació, no hi ha obstacles a tenir en compte per ombres.
Cal remarcar, que el Plec de Condicions Tècniques d’Instal·lacions solars fotovoltaiques
Connectades a Xarxa de l’IDAE diu que el rang de valors d’aquest factor pot anar del mínim,
estipulat en el 0 %, fins al màxim, que correspon al 10 % (segons el tipus d’instal·lació que
pertoca):
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Segons la distribució de mòduls ( veure plànols adjunts), podem assegurar que cap fila de
mòduls crearà ombres a sobre de la posterior, per tant les pèrdues per ombres serà 0 %.

3.1.4.6. Pèrdues per degradació fotònica (F)
Es poden considerar les pèrdues per degradació fotònica d’un 1%.

3.1.4.7. Pèrdues per cablejat (G)
Segons el Plec de Condicions Tècniques de l’IDAE, les pèrdues en el cablejat de CA, serà
com a màxim del 1,5%, mentre que en CC serà com a màxim de l’1,5%. Per realitzar l’estudi,
agafem el cas més desfavorable, per tant, podem considerar unes pèrdues per cablejat de l’1%.

3.1.4.8. Pèrdues per reflectància (H)
Es consideren unes pèrdues per reflectància angular i espectral del 2,20%.

3.1.4.9. Concepte de Perfomance Ratio
El factor de rendiment total o Performance Ratio(PR), és l’eficiència de la instal·lació solar
en condicions reals de treball, que té en compte els diferents tipus de pèrdues enumerades
anteriorment.
PR=(1-A)x(1-B)x(1-C)x(1-D)x(1-E)x(1-F)x(1-G)x(1-H)
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3.1.5. PRODUCCIÓ ANUAL ESTIMADA
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En total, l’estimació de producció d’energia elèctrica serà d’uns 18,57MWh.
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3.2.

CÀLCULS ELÈCTRICS

3.2.1. DISSENY DE LES LÍNIES DE DISTRIBUCIÓ
En el present apartat es realitza la descripció dels elements que formen la instal·lació
elèctrica en B.T., la justificació dels càlculs realitzats i seccions mínimes donades als components
de tota la instal·lació per sol·licitar dels organismes corresponents la seva inspecció i posterior
posada en marxa.
En un projecte com aquest, el correcte dimensionat del cablejat és un factor clau en el
disseny de la instal·lació. Per una banda influeix en el pressupost i per l’altre es maximitza la
seva eficiència.
El REBT limita les pèrdues entre els diferents trams de la instal·lació. En funció d’aquests
valors màxims i de les característiques específiques de la instal·lació, es determinarà la secció
òptima de cadascun dels trams dels conductors.
Els diferents trams de cablejat en que dividirem la instal·lació serà:
-

CC-Cablejat entre mòduls.

-

CC-Cablejat entre mòduls i onduladors.

-

CA-Cablejat entre onduladors i caixa de protecció CA.(QMPFV)

-

QMPFV CA-QGMP existent instal·lació interior de consum

La instal·lació està formada per un total de 30 mòduls solars fotovoltaics de 390Wp distribuïts
sobre terreny que alimentaran 1 inversor de 10kWn, instal·lat prop del quadre de comandament
i protecció de la instal·lació receptora. Essent la potència total de la instal·lació 11,7 kWp i 10
kWn.
Entre l’inversor i la connexió a la xarxa interior de BT de consum, s’instal·larà la caixa de
protecció de CA. Aquestes proteccions s’instal·laran segons plànols.
L’elecció del cable es basarà en dos criteris: el criteri de caiguda de tensió, i el criteri tèrmic.
3.2.1.1. Caiguda de Tensió
Les pèrdues que es donen en els conductors depenen de la seva longitud, la seva secció,
de la potència que circula a través d’ells i de la tensió a la que estan sotmesos.
La intensitat que circula pels conductors és el factor determinant per al seu correcte
dimensionat seguint el criteri tèrmic.
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-

Corrent continu:

La caiguda de tensió ∆𝑈𝑈 que es produeix en una línia amb corrent continu menystenint la
inducció de la línia i essent coneguda la potència, ve donada per la següent expressió:
∆𝑈𝑈 =

On:

2 × 𝑃𝑃 × 𝐿𝐿
𝐶𝐶 × 𝑆𝑆 × 𝑈𝑈

𝐼𝐼 =

𝑃𝑃
𝑈𝑈

P=Potència nominal (W)
U=Tensió nominal en el camp fotovoltaic (V)
I=Intensitat de curtcircuit dels panells(A)
L=Longitud de la línia (m)
S=Secció del conductor (mm2)
C=conductivitat de l’element que forma el conductor, en aquest cas serà coure i la seva
conductivitat depèn de la temperatura: -(0,0006*T2)-(0,1086*T)+58,4 𝛺𝛺/mm2

Sabent que la caiguda de tensió màxima no pot ser superior a 1,5%( les cdt poden ser
variables, però la suma de tots els trams de continua no pot superar aquest valor de
1,5%),agafant com a conductivitat del coure 56 𝛺𝛺/mm2 a Tª ambient, s’obtenen les diferents
seccions dels cablejats per cada tram.
Donat que amb aquesta expressió obtenim la secció mínima del cable per evitar que les
pèrdues superin els límits permesos, sempre sobredimensionarem la secció fins la primera mida
normalitzada superior, adaptant-nos d’aquesta manera a les recomanades pels fabricants.
-

Corrent altern:

La caiguda de tensió ∆𝑈𝑈 que es produeix en una línia amb corrent altern menystenint la
inducció de la línia i essent coneguda la potència, ve donada per la següent expressió:
Per trifàsic:
∆𝑈𝑈 =

Per monofàsic:

𝐼𝐼 =

𝐼𝐼 =
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cos 𝜑𝜑 × √3 × 𝑈𝑈

∆𝑈𝑈 =

On:

𝑃𝑃 × 𝐿𝐿
𝐶𝐶 × 𝑆𝑆 × 𝑈𝑈

2 × 𝑃𝑃 × 𝐿𝐿
𝐶𝐶 × 𝑆𝑆 × 𝑈𝑈

𝑃𝑃
cos 𝜑𝜑 × 𝑈𝑈

P=Potència nominal (W)
U=Tensió nominal en xarxa (230/400V)
I= Intensitat (A)
L=Longitud de la línia (m)
S=Secció del conductor (mm2)
cos φ= Factor potència 1
C=conductivitat de l’element que forma el conductor, en aquest cas serà coure i
la conductivitat depèn de temperatura: -(0,0006*T2)-(0,1086*T)+58,4 𝛺𝛺/mm2
.
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Sabent que la caiguda de tensió màxima no pot ser superior a 1,5% i agafant com a
conductivitat del coure 56 𝛺𝛺/mm2 a Tª ambient, s’obtenen les diferents seccions dels cablejats
per cada tram.
3.2.1.2. Comprovació tèrmica
La secció dels conductors complirà, a més del criteri de caigudes de tensió exposat
anteriorment, amb el criteri tèrmic. Aquest criteri prové de l’efecte Joule, doncs l’emissió de calor
ha de ser inferior a la suportada pel cable.
Tal i com es mostra a continuació, tots els trams compleixen les condicions del Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió, ja que la intensitat que circula pels cables, majorada un 25% (
segons ITC 40 del REBT) no supera les màximes admissibles, un cop aplicats els coeficients de
reducció indicats en el reglament.
Les intensitats màximes admissibles dels conductors en les instal·lacions interiors o
receptores, queden definides en la taula 1 ITC-BT19 del REBT per a una temperatura ambient
de l’aire de 40 ºC:

Existeixen uns valors de correcció que depenen de la Tª ambient, l’agrupació de cables,
resistivitat tèrmica del terreny, profunditat de soterrament, etc.
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3.2.1.3. Càlcul i dimensionat dels conductors
A partir de les fórmules i consideracions aplicades anteriorment es defineixen les següents
taules, on s’especifiquen tots els valors de les seccions i caigudes de tensió de cada tram, i les
comprovacions per criteri tèrmic. Respecte al sistema de canalitzacions, es complirà amb l’ITCBT-21.
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El cablejat de la instal·lació es conduirà a través de tubs corrugats flexibles i/o soterrats i
safates de PVC amb tapa. La canalització UNEX instal·lada sobre paret disposa de protecció
IP4X permetent conductors aïllats de tensió assignada 450/750 V. L’espai lliure de les safates
serà superior a l’espai ocupat pels cables elèctrics. Tots els circuits que es trobin en contacte han
d’estar aïllats per la tensió assignada més alta, és a dir, els cables solars amb tensió d’aïllament
0,6/1 kV no poden conduir-se amb cables 450/750 V ja que la tensió màxima assignada és de
1.000 V.
Per a calcular el factor de correcció sobre la intensitat admissible dels cables solars que
es troben a la coberta s’haurà de tenir en compte l’escalfament de la superfície dels cables amb
relació a la temperatura ambient. En aquests casos s’aplica el factor de correcció de 0,9 o inferior
tal i com recomana la norma UNE 211.435.
Cal diferenciar els cables termoplàstics dels termoestables. La diferència recau en la
temperatura que pot suportar el seu aïllament i no en funció de la composició. D’aquesta manera
si un cable suporta 70ºC serà termoplàstic i es buscarà la seva intensitat màxima admissible com
a PVC tot i que el seu aïllament no en contingui. No obstant, s’utilitzaran sempre cables
termoestables.
Els cables no actius com el neutre i el terres no es tenen en compte a l’hora d’aplicar els
factors de correcció per agrupament de circuits.
Els trams a tenir en compte i que s’han procedit a calcular segons allò que disposa la
ITC-19 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió són els següents:

Cables que uneixen els panells per formar les sèries; de 4 mm2:
Consisteixen en cables aeris de 4 mm2 classificats amb el tipus d’instal·lació E 2xXLPE:
Iadm = 44 A
En aquest cas, cal aplicar el factor de correcció de 0,9 per exposició directa a la radiació solar.
Amb una temperatura ambient de 50 ºC i aïllament XLPE el factor per temperatura per cables no
enterrats és de 0,9.
No hi ha presència de circuits que puguin provocar agrupacions de cables.
Factor de correcció: 0,9x0,9=0,81
La intensitat admissible corregida serà de 35,64 A sent superior als 14,24 A d’intensitat de càlcul
majorada.
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Tram de cables solars des del camp solar fins a inversors equipats amb fusibles; de 6 mm2:
El tam discorre soterrat sota tub fins arribar a l’inversor solar.
Tipus d’instal·lació: D1/D2 2xXLPE (cables unipolars soterrats sota tub de 6 mm2).
Iadm = 53 A.
Aplicació del factor de correcció de 0,86 corresponent a una temperatura del terreny de 40ºC
amb un aïllament de XLPE.
Els conductors es disposaran en 2 circuits en contacte dins un mateix tub soterrat, per tant, es
pendrà el factor de correcció de 0,75
El factor F final serà:
Factor de correció: 0,86·0,75 = 0,65
La intensitat admissible corregida serà de 34,19 A, superior als 14,24 A d’intensitat de càlcul
majorada de les sèries solars.

Tram de cables de corrent altern de la sortida de l’inversor fins al quadre general de
comandament i protecció de la instal·lació de consum; de 4x6+TTx6mm2 Cu.
Instal·lat en una canal en superfície s’instal·larà un cable multipolar de 6mm2 de secció des de
l’inversor fins arribar al QGCiP de la instal·lació. La tensió d’aïllament serà de 0,6/1kV.
Tipus d’instal·lació: B2 3xXLPE (cable multipolar de coure no enterrat de 6 mm2.
Iadm = 39 A.
Amb una temperatura ambient de 50 ºC i aïllament XLPE el factor per temperatura per cables no
enterrats és de 0,9.
Considerant que hi haurà 3 circuits en contacte es pendrà un factor de reducció per agrupament
de circuits de 0,8.
Factor de correcció: 0,9x0,8= 0,72
La intensitat admissible corregida serà de 28,08 A sent superior als 18,04 A d’intensitat de càlcul
majorada.
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3.2.2. PROTECCIONS
3.2.2.1. Generalitats
Curtcircuits i sobrecàrregues (ITC-BT-22): el curtcircuit és un punt de treball no perillós
per al generador fotovoltaic, ja que la corrent està limitada a un valor molt proper a la màxima
d’operació normal del mateix. El curtcircuit pot, no obstant, ésser perjudicial per a l’ondulador.
Com a mitjà de protecció s’inclouen fusibles de tipus gG normalitzats segons EN 60269 en cada
pol, que actuen també de protecció contra sobrecàrregues, com es comenta a continuació.
Per a les persones és perillosa la realització o eliminació d’un curtcircuit franc en el camp
generador, pot passar ràpidament del circuit obert al curtcircuit, el que produeix un elevat arc
elèctric, per la variació brusca de la corrent. Com a mesura de protecció per a les persones en
front aquest cas es realitzarà la conducció separada del positiu i del negatiu. Així s’evita la
realització o eliminació accidental d’un curtcircuit produït per danys en l’aïllament del cable.
Tot i que l’ondulador obliga a treballar al generador fotovoltaic fora del seu punt de màxima
potència quan la potència d’entrada és excessiva, el fusible introduït en el sistema en cada pol
serveix de protecció contra sobrecàrregues i, addicionalment, facilita les tasques de
manteniment. Per a que acompleixi aquesta funció, cal acomplir la següent condició, general per
a qualsevol dispositiu:
Curtcircuits
Perquè la línia quedi protegida d’un curtcircuit, el poder de tall de la protecció ha de ser
major que la intensitat màxima de curtcircuit.:
Icu >= Icc màx
A més, la protecció ha de ser capaç de disparar en un temps menor al temps que tarden
els aïllaments del conductor en fer-se malbé per la elevada temperatura. Això ha de succeir tant
en cas de curtcircuits màxim, com en el cas de curtcircuit mínim:
Per Icc màx: Tp CC màx < Tcable CC màx
Per Icc min: Tp CC mín < Tcable CC mín
Estant presentades en la taula de comprovacions de la següent manera:
-

Icu = Intensitat de tall últim del dispositiu

-

Ics = Intensitat de tall en servei. Es recomana que superi la Icc en proteccions
instal·lades en escomesa del circuit.

-

Tp = Temps de dispar del dispositiu a la intensitat de curtcircuit.

-

Tcable = Valor de temps admissible pels aïllaments del cable a la intensitat de
curtcircuit.
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Sobrecarrega
Perquè la línia quedi protegida de sobrecarregues, la protecció ha de complir
simultàniament les següents condicions:
Ius<=In<=Iz cable
Itc<=1.45 · Iz cable
Estant presentades en la taula de comprovacions de la següent manera:
-

Ius = Intensitat d'ús prevista en el circuit.

-

In = Intensitat nominal del fusible o magnetotèrmic.

-

Iz = Intensitat admissible del conductor o del cable.

-

Itc = Intensitat de dispar del dispositiu a temps convencional. Prenent com a valors
pràctics:
-

A la intensitat de funcionament en el temps convencional, per als
interruptors automàtics (1,45 In com a màxim).

-

A la intensitat de fusió en el temps convencional, per als fusibles gG (1,6
In).
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Contactes directes i indirectes (ITC-BT-24): El generador fotovoltaic es connectarà en mode
flotant, proporcionant nivells de protecció adequats enfront de contacte directe i indirecte,
sempre que la resistència d'aïllament de la part de contínua es mantingui per damunt d'uns
nivells de seguretat i no succeeixi un primer defecte a masses o a terra. En aquest últim cas, es
genera una situació de risc, que es soluciona per mitjà de:
- L’aïllament classe II dels mòduls fotovoltaics, cables i caixes de connexió. Aquestes
últimes, comptaran a més amb clau i estaran dotades de senyals de perill elèctric.
- Controlador permanent d'aïllament, integrat en l'ondulador, que detecti l'aparició d'una
primera fallada, quan la resistència d'aïllament sigui inferior al valor següent:

RISO ,MIN (Ω) = 40 xVG ,MAX (V ) − 1000
on V G,MAX és la tensió corresponent al generador en circuit obert operant a baixa temperatura,
que correspon al 125 % de la tensió de circuit obert en condicions estàndard. Aquesta tensió és
la major que pot arribar al generador fotovoltaic, de manera que constitueix la condició de major
perill elèctric.
Amb aquesta condició es garanteix que la corrent de defecte sigui inferior a 30 mA, que
marca el llindar de risc elèctric per a les persones.
L’ondulador detindrà el seu funcionament i s’activarà una alarma visual en l’equip.
Totes les parts actives de la instal·lació tindran recobriment aïllant adequat, de
característiques perdurables en el temps, i capaç de limitar la corrent de contacte a valors inferior
a 1 mil·liamper.
Les connexions es faran a l’interior de caixes de material aïllant amb tapa aïllant, que
compliran la mateixa limitació. Els conductors s’uniran sempre amb regletes de cargol de pressió,
de forma que s’asseguri la immobilitat i subjecció de la connexió.
Els quadres es formaran amb mòdul de doble aïllament.
Les preses de corrent seran de tipus homologat i compliran les normes tècniques de
seguretat aplicables.
Totes les línies es troben protegides al seu origen per un interruptor diferencial
d’accionament per intensitat de defecte, que serà propi de cada línia o compartit amb d’altres.
La sensibilitat dels interruptors diferencials serà la que s’indica a l’esquema unifilar, de forma
que, en cas de contacte entre masses actives i masses de la instal·lació, aquesta es desconnecti
si la tensió de la massa consumida supera els valors d’umbral perillós, segons la ITC-BT-24 (24
V en locals humits i 50V en locals normals)
Aquests interruptors provocaran l’obertura automàtica de la instal∙lació interior quan la suma
vectorial de les intensitats que travessen els extrems de l’aparell aconsegueixi un valor
determinat (sensibilitat).
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Per una sensibilitat de 0,3 A. la resistència màxima serà de:
R=
Essent:

24 V 24 V
=
= 80 Ohms
Is
0,3

Is= Valor de la sensibilitat de l’interruptor en ampers.
Com que s’exigeix que la resistència a terra no sigui superior a 35 Ohms, els diferencials han
de garantir una protecció superior a la que s’exigeix.
R = Resistència de terra en Ohms.
Is = Sensibilitat en ampers.
V = Tensió de servei en volts.
50 V = Tensió màxima de defecte en locals no conductors, i 24 V. en local o emplaçament
conductor (ITC-BT-18).
El valor de la resistència a terra es comprovarà posteriorment, al finalitzar la instal·lació,
augmentant-ne el nombre de piques en cas necessari.
Sobretensions (ITC-BT-23): es poden originar sobretensions d’origen atmosfèric de certa
importància. Per aquest motiu, es protegirà l’entrada de CA de l’ondulador mitjançant dispositius
de protecció classe II/tipus 2 de 4 pols (3P+N), Intensitat nominal de descàrrega (8/20)(L-N) de
20 kA , intensitat màxima de descàrrega (8/20)(L-N) de 40 kA, temps de resposta (l-N) de 25 ns,
nivell de protecció en tensió (L-N) a in de 1, 3 kV.
Fallides a terra: la instal·lació comptarà amb protecció diferencial de 300 mA de sensibilitat en
la part CA, per tal de protegir de derivacions aquest circuit. Amb l’objectiu que només actuï per
fallides a terra, serà d’una corrent assignada superior a la del magnetotèrmic de protecció.
Protecció de la qualitat del subministrament: en la ITC-BT-40 es recullen algunes
especificacions relacionades amb la qualitat de l’energia injectada a la xarxa en instal·lacions
generadores, que s’especifiquen amb més detall en el RD 1663-2000. De manera que la
instal·lació comptarà amb:
•

Interruptor automàtic de la interconnexió, per a la desconnexió-connexió automàtica
de la instal·lació fotovoltaica en cas de pèrdua de tensió o freqüència de la xarxa,
conjuntament amb un relé d’enclavament.
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Els valors d’actuació per a màxima i mínima freqüència, màxima i mínima tensió seran
de 50,5 Hz, 49 Hz, 1,1 x Um i 0,85 x Um, respectivament. El rearmament del sistema de
commutació i, per tant, de la connexió amb la xarxa de baixa tensió de la instal·lació
fotovoltaica serà automàtic, una vegada s’hagi restablert la tensió de la xarxa per
l’empresa distribuïdora. Estan integrades en l’equip ondulador les funcions de protecció
de màxima i mínima tensió i de màxima i mínima freqüència, de manera que les
maniobres automàtiques de desconnexió-connexió seran realitzades per aquest. Les
funcions seran realitzades mitjançant un contactor el rearmament del qual serà
automàtic, una vegada es restableixin les condicions normals de subministrament de la
xarxa. El contactor, governat normalment per l’ondulador, podrà ésser activat
manualment. L’estat del contactor («on/off»), s’haurà de senyalitzar amb claredat en el
frontal de l’equip, en un lloc destacat. Al no disposar l’ondulador seleccionat d’interruptor
on/off, aquesta tasca la realitzarà el magnetotèrmic accessible de la instal·lació, que
s’instal·larà vora l’ondulador.
Per a emprar les proteccions per a la interconnexió de màxima i mínima freqüència i de màxima
i mínima tensió incloses en l’ondulador, el fabricant certifica:
1º. Els valors de tara de tensió.
2º. Els valors de tara de freqüència.
3º. El tipus i característiques d’equip utilitzat internament per a la detecció d’errades
(model, marca, calibratge, etc.).
4º. Que l’ondulador ha superat les proves corresponents en quan als límits establerts de
tensió i freqüència.
D’acord amb la disposició final segona del Real Decret, mentrestant no s’hagin dictat les
instruccions tècniques per les que s’estableix el procediment per a realitzar les mencionades
proves, s’acceptaran a tots els efectes els procediments establerts i els certificats realitzats pels
propis fabricants dels equips.
En cas que les funcions de protecció siguin realitzades per un programa de «software» de
control d’operacions, els precintes físics seran substituïts per certificacions del fabricant de
l’ondulador, en les que es mencioni explícitament que l’esmentat programa no és accessible per
a l’usuari de la instal·lació.
S’adjunta en l’apartat de garanties i certificats tots aquests documents.
•

Funcionament en illa: l’interruptor automàtic de la interconnexió impedeix aquest
funcionament, perillós per al personal de la CED.
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3.2.2.2. Proteccions de CC

En la protecció del fusible gG, es compleix que Itc=1,6.In
Ib=I màxima mòduls= 11,39 A.
Iz=Intensitat admissible del cablejat aplicant el factor de correcció= 35,64 A.
Itc=1,6.In
Per tant s’ha de complir que:
Strings
11,39 ≤In≤ 35,64 A → Els fusibles incorporats dins dels inversors de 15 A i 1.000 V
compleixen. Un fusible pel positiu i negatiu de cada sèrie.
Es comprova Itc≤1,45. Iz
Itc=1,6 x In= 24 A
24 A≤1,45. Iz → Correcte
3.2.2.3. Proteccions CA
DEMANDA DE POTÈNCIES
Potència inversor: 10.000 W
PROTECCIONS LÍNIA
-

Conductor: 4x6mm2 Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV XLPE . Iadm= 39 A

-

Iz= 28,08 A (Factor de correcció 0,72)

-

Ib= 10.000/1,732x400x1 = 14,43 A

-

S’ha de complir que :Ib≤In≤Iz :S’instal·larà un Int Aut. amb In = 20 A

-

Protecció tèrmica: I mag In = 20 A Icc= 10 kA.

-

Addicionalment s’instal·larà un interruptor diferencial Tipus A-SI de 300mA.

3.2.2.4. Xarxa de terres
El càlcul de la resistència posada a terra de la instal·lació es realitza segons la Instrucció 18
de Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
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Totes les línies de la instal·lació, tindran conductors de protecció (terra), al que es
connectaran les masses metàl·liques accessibles de la mateixa, xassís de lluminàries, equips,
etc. La línia general de terra es connectarà a la xarxa de terres existent de la instal·lació de
consum i s’assegurarà una resistència no superior a 35 Ohms.

3.2.3. CONNEXIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
L’evacuació d’energia es farà a través de la xarxa interior de consum. Es connectarà per tant
en el quadre general de maniobra i protecció segons l’esquema unifilar. Tal i com es descriu en
capítols anteriors.

3.2.4. COMPROVACIONS
Complirà amb REBT i amb les normes tècniques particulars de la Companya elèctrica
Distribuidora.
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4. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL
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Pressupost d’execució de material (PEM) :

10.378,15 €

13% Desp. Generals:

1.349,16 €

6% Benefici industrial:

622,69€

Total base imposable:

12.350,00 €

IVA (21%):

2.593,50 €

Total pressupost:

14.943,50 €

El pressupost d’execució de material (PEM) ascendeix a la quantitat total de 10.378,15 € (DEU
MIL TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS).
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5. CONCLUSIONS
Per tot l’exposat anteriorment, l’enginyer industrial que subscriu aquest projecte espera
haver aportat les dades suficients per la seva aprovació pels Organismes Competents, quedant
a disposició d’aquests per qualsevol dubte o aclariment.

Cardona, gener de 2021
Graduat en Enginyeria Elèctrica

David Asensio Coll
Col·legiat núm. 25.940
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1. PLEC GENERAL
1. Es consideren inclosos en aquest Plec de Condicions Facultatives Generals dels articles
del Plec de Condicions vàries de l’edificació, composat i aprovat pel Consell Superior i Col·legis.
A més de les Normes que es dicten en el present Plec de Condicions, seran d’obligat compliment
aquelles altres dictades pels Reglaments Vigents, tant del Ministeri d’Indústria i Energia, com
qualsevol altre que li sigui de la seva competència.

2. El Tècnic Director d’Obra, té la facultat plena, d’acord amb la Propietat, de modificar en
el curs de l’obra, aquelles parts que consideri convenient podent renunciar a la Direcció cas de
no aprovar les anomenades modificacions.

3. Al capdavant dels treballs estarà en tot moment un encarregat de l’obra, reconeguda la
seva competència professional, a judici de la Direcció Facultativa, que serà la persona que per
delegació del Contractista i amb presència constant a l’obra, es relacionarà amb la Direcció
Facultativa i recollirà totes les observacions que aquest estimi necessàries, per a la correcta
marxa dels treballs.

4. La propietat o el seu representant legal, estarà obligat a realitzar els treballs d’acord amb
el Projecte redactat, instant al contractista a què compleixi totes i cada una dels amidaments.
Qualsevol modificació dels materials i/o la seva col·locació haurà de ser comunicat i aprovat pel
Director de l’obra. El Tècnic Director de l’obra declinarà tota responsabilitat si no se li fes
l’esmentada comunicació o s’efectuessin canvis sense la seva autorització.

5. La realització de la totalitat dels treballs a què es refereix el Projecte correspon al
Contractista amb la seva organització. Així mateix, haurà de complimentar, en tot el que es
refereix a Seguretat Social, Seguretat en el Treball, etc. disposat en la Legislació Vigent.

6. El contractista estarà obligat a comunicar per escrit a la Direcció Facultativa, el
començament de les obres, dins de les 48 hores corresponents al seu inici i haver-ho posat
prèviament en coneixement de la Propietat.
Igualment, la propietat o el seu representant legal estarà obligat, a comunicar al Tècnic
responsable de la Direcció Facultativa l’inici de les obres, una vegada que tingui en el seu poder
les llicències i permisos, de les Administracions Públiques, que legalment han d’atorgar.

7. Els amidaments que apareixen en el corresponent capítol, són indicatives. El
Contractista, no podrà utilitzar-la en Pressupost, com a amidaments reals d’obra, sense prèvia
comprovació.

8. Tots els Impostos, tributs, Seguretat Social i qualsevol altres que es poguessin establir,
seran per compte del Contractista que s’encarrega de l’obra, havent de complimentar tot el que
s’indica en la Legislació Vigent.
Lleis laborals d’accidents de treball: el constructor està obligat a tenir tot el seu personal
assegurat contra accidents de treball.
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9. Rescissió: Tenint en compte que l’elecció del constructor per part de la Propietat es
fonamenta, entre altres en les qualitats personals i de coneixements, s’estableix que en cas de
fallida o mort d’ell, quedarà rescindit l’esmentat contracte, a no ser que la Propietat admeti la
continuïtat dels síndics o hereus.
També quedarà rescindit el contracte quan l’instal·lador incompleixi les obligacions contretes
o dugui a terme la instal·lació amb una lentitud exagerada.
Igualment es considerarà com a cas de rescissió, el que el constructor cedeixi total o
parcialment la instal·lació a una tercera persona o entitat, sense permís de la Propietat.
10. Proves i anàlisis. El Tècnic Director de l’obra, té ple dret a sotmetre tots els materials a
les proves i anàlisis que consideri oportunes, per a assegurar-se de les bones condicions
d’aquestes. Es verificaran aquestes proves en la forma que aquest disposi, bé sigui a peu d’obra
o a laboratori i en qualsevol època o estat de les obres en construcció. Si el resultat de les proves
no es satisfactori, es llançaran les partides senceres o número d’unitats que no reuneixin les
degudes condicions, quan l’examen pugui fer-se peça a peça.

RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

11. El Contractista, té l’obligació de complir totes les ordres i complir estrictament totes les
condicions estipulades i quantes ordres verbals o escrites li arribin de la Direcció Tècnica de
l’Obra.
Si a judici del Director Tècnic, hi hagués alguna part de l’obra defectuosament realitzada, el
contractista tindrà l’obligació de tornar-la a executar, tantes vegades com sigui necessari, fins
que mereixi l’aprovació de la Direcció Tècnica de l’Obra, no donant-li aquesta augments de
treball, dret a exigir indemnització de cap tipologia, encara que les males condicions d’aquestes
s’haguessin notat després de la recepció de l’obra.
12. En execució de les obres que hagués contractat el Contractista, serà l’únic responsable,
no tenint dret a cap indemnització pel major preu que li pogués costar, ni per les maniobres
errònies que cometés durant el procés de construcció, sent les conseqüències, per compte i risc
seus, i independents de la inspecció del Director Tècnic. Així mateix, serà responsable davant
dels Tribunals, dels accidents que per inexperiència o descuit, sobrevinguessin tant en la
construcció com en les bastides, atenent en tot a les disposicions de la Policia Urbana i Lleis
sobre la matèria.
13. Es obligació del Contractista, executar en quant sigui necessari per la bona construcció
de les obres, encara que no es trobi expressament determinat en aquest Plec, sempre sense
separar-se de l’esperit de recta interpretació, estant en respecte a les ordres de la Direcció
Facultativa de l’obra.
14. El Contractista queda obligat a complir totes les ordres de tipus socials dictades o que
dictin en el transcurs de les obres i que tingui relació amb les mateixes.

15. Si el contractista causés qualsevol desperfecte en les propietats confrontants, haurà de
reparar-les per compte seu, deixant-les en l’estat en que les va trobar a l’inici de les obres.
16. Totes les qüestions no previstes, que poguessin sorgir en el curs dels treballs, seran
resoltes pel Director de l’Obra, ajustant-se a Generals i Oficials que regeixen per a totes les
Obres.
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17.Tenint en compte que l’elecció del contractista és per part de la Propietat es fonamenti,
entre altres en les qualitats personals i de coneixements, s’estableix que en cas de fallida o mort
d’ell, quedarà rescindit el citat contracte, a no ser que igualment la Propietat admeti la continuïtat
dels síndics o hereus.
També quedarà rescindit el contracte quan l’instal·lador incompleixi les obligacions contretes l
porti la instal·lació amb lentitud exagerada.
Igualment es considerarà com a cas de rescissió, el que l’instal·lador cedeixi total o parcialment
la instal·lació a una tercera persona o entitat, sense permís a la Propietat.

18.La propietat o el seu representant legal, estarà obligat a realitzar els treballs d’acord amb
el Projecte redactat, instant a l’instal·lador a què compleixi tots i cada un dels amidaments.
Qualsevol modificació dels materials i/o la seva col·locació haurà de ser comunicada i aprovada
pel Director de l’obra. El Tècnic Director de l’obra declinarà tota responsabilitat si no se li
comuniqués o s’efectuessin canvis sense la seva autorització.

19.La propietat o el seu representant legal estarà obligat, a comunicar al Tècnic responsable
de la Direcció Facultativa l’inici de les obres amb 48 hores d’antelació, una vegada que tingui en
el seu poder les llicències i permisos, de les Administracions Públiques, que legalment li han
d’atorgar.

2. CONDICIONS TÈCNIQUES DE LES INSTAL·LACIONS
FOTOVOLTAIQUES
1. OBJECTE
1.1. Fixar les condicions tècniques mínimes que han de complir les instal·lacions solars
fotovoltaiques connectades a xarxa, que per les seves característiques estiguin compreses en
l’apartat segon d’aquest plec. Pretén servir de guia per a instal·ladors i fabricants d’equips,
definint les especificacions mínimes que ha de complir una instal·lació per a assegurar la seva
qualitat, en benefici de l’usuari i del propi desenvolupament d’aquesta tecnologia.
1.2. Es valorarà la qualitat final de la instal·lació en quant al seu rendiment, producció i integració.
1.3. L’àmbit d’aplicació d’aquest Plec de condicions tècniques (en el què segueix, PCT) s’estén
a tots els sistemes mecànics, elèctrics i electrònics que formen part de les instal·lacions.
1.4. En determinats supòsits pels projectes es podran adoptar, per la pròpia naturalesa del mateix
o del desenvolupament tecnològic, solucions diferents a les exigides en aquest PCT, sempre que
quedi suficientment justificada la seva necessitat i que no impliquin una disminució de les
exigències mínimes de qualitat especificades en el mateix.
1.5. Aquest PCT es troba associat a les línies d’ajudes per a la Promoció d’instal·lacions d’energia
solar fotovoltaica en l’àmbit de Pla de Foment d’Energies Renovables. Determinats apartats fan
referència a la seva inclusió en la memòria a presentar amb la sol·licitud de l’ajuda o en la
memòria de disseny o projecte a presentar prèviament a la verificació tècnica.
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2. GENERALITATS
2.1. Aquest plec és d’aplicació en la seva integritat a totes les instal·lacions solars fotovoltaiques
destinades a la producció d’electricitat per a ser venuda en la seva totalitat a la xarxa de
distribució. Queden excloses expressament les instal·lacions aïllades de la xarxa.
2.2. Podran optar a aquesta convocatòria altres aplicacions especials, sempre i quan s’assegurin
uns requisits de qualitat, seguretat i durabilitat equivalents. Tant en la memòria de sol·licitud com
en la memòria de disseny o projecte s’inclouran les característiques d’aquestes aplicacions.
2.3. en tot cas, és d’aplicació tota la normativa que afecti a instal·lacions solars fotovoltaiques

3. DEFINICIONS
3.1. RADIACIÓ SOLAR.
3.1.1. Radiació solar: és l’energia procedent del sol en forma d’ones electromagnètiques
3.1.2. Irradiància: la densitat de potència incident en una superfície o l’energia incident en una
superfície per unitat de temps. Es mesura en kW/m2.
3.1.3. Irradiació: l’energia incident en una superfície per unitat de superfície i al llarg d’un cert
període de temps. Es mesura en kW/m2.

3.2. INSTAL·LACIÓ
3.2.1. Instal·lacions fotovoltaiques: aquelles que disposen de mòduls fotovoltaics per a la
conversió directa de la radiació solar en energia elèctrica, sense cap pas intermig.
3.2.2. Instal·lacions fotovoltaiques interconnectades: aquelles que normalment treballen en
paral·lel amb l’empresa distribuïdora.
3.2.3. Línia i punt de connexió i mesura: la línia de connexió és la línia elèctrica mitjançant la qual
es connecten les instal·lacions fotovoltaiques amb un punt de xarxa de l’empresa distribuïdora o
amb la comesa, denominat punt de connexió i mesura.
3.2.4. Interruptor automàtic de la interconnexió: dispositiu de tall automàtic sobre el qual actuen
les proteccions d’interconnexió.
3.2.5. Interruptor general: dispositiu de seguretat i maniobra que permet separar la instal·lació
fotovoltaica de la xarxa de l’empresa distribuïdora.
3.2.6. Generador fotovoltaic: associació en paral·lel de branques fotovoltaiques.
3.2.7. Branca fotovoltaica: subconjunt de mòduls interconnectats en sèrie o en associacions
sèrie-paral·lel, amb voltatge igual a la tensió nominal del generador.
3.2.8. Inversor: convertidor de tensió i corrent continua en tensió i corrent alterna.
3.2.9. Potència nominal del generador: és la suma de les potències màximes dels mòduls
fotovoltaics.
3.2.10. Potència de la instal·lació o potència nominal: és la suma de la potència nominal dels
inversors (l’especificada pel fabricant) que intervenen en les tres fases de la instal·lació en
condicions nominals de funcionament.
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3.3. MÒDULS
3.3.1. Cèl·lula solar o fotovoltaica: dispositiu que transforma la radiació solar en energia elèctrica.
3.3.2. Cèl·lula de tecnologia equivalent (CTE): és una cèl·lula solar encapsulada de forma
independent, la tecnologia de fabricació i encapsulat de la qual és idèntica a la dels mòduls
fotovoltaics que forma la instal·lació.
3.3.3. Mòdul o panell fotovoltaic: és un conjunt de cèl·lules solars directament interconnectades
i encapsulades com un únic bloc, entre materials que les protegeixen dels efectes de la
intempèrie.
3.3.4. Condicions Estàndard de Mesura (CEM): són unes determinades condicions d’irradiància
i temperatura de cèl·lula solar, utilitzades universalment per a caracteritzar cèl·lules, mòduls i
generadors solars i definides de la següent manera:
Irradiància solar

1000 W/m2

Distribució espectral

AM 1,5 G

Temperatura de la cèl·lula

25 ºC

3.3.5. Potència pic: potència màxima del panell fotovoltaic en CEM
3.3.6. Temperatura d’operació nominal de la cèl·lula (TONC): temperatura a que arriben les
cèl·lules solars quan es sotmet el mòdul a una irradiància de 800 W/m2 amb distribució espectral
AM 1,5 G, la temperatura ambient és de 20ºC i la velocitat del vent de 1m/s-

3.4. INTEGRACIÓ ARQUITECTÒNICA
3.4.1. Integració arquitectònica de mòduls fotovoltaics: quan els mòduls fotovoltaics compleixen
una doble funció, energètica i arquitectònica (revestiment, tancament o ombrejat) i, a més,
substitueixen a elements constructius convencionals.
3.4.2. Revestiment: quan els mòduls fotovoltaics constitueixen part de l’evolvent d’una
construcció arquitectònica.
3.4.3. Tancament: quan els mòduls constitueixen la teulada o la façana de la construcció
arquitectònica, havent de garantir la deguda estanquitat i aïllament tèrmic.
3.4.4. Elements d’ombrejat: quan els mòduls fotovoltaics protegeixen a la construcció
arquitectònica de la sobrecarrega tèrmica causada pels rajos solars, proporcionant ombres en
les teulades o en la façana del mateix.
3.4.5. La col·locació de mòduls fotovoltaics paral·leles a l’evolvent de l’edifici sense la doble
funcionalitat definida 3.4.1. es denominarà superposició i no es considerarà integració
arquitectònica. No s’acceptaran, dins del concepte de superposició, mòduls horitzontals.

4. DISSENY
4.1. DISSENY DEL GENERADOR FOTOVOLTAIC
4.1.1. GENERALITATS
4.1.1.1. El mòdul fotovoltaic seleccionat complirà les especificacions del apartat 5.2.
4.1.1.2. Tots els mòduls que integren la instal·lació seran del mateix model, o en el cas de models
diferents, el disseny ha de garantir totalment la compatibilitat entre ells i l’absència negatius en
la instal·lació la citada causa.
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4.1.1.3. En aquells casos excepcionals en que s’utilitzin mòduls no qualificats haurà de justificarse degudament i aportar documentació sobre les proves i assajos als que s’hagin sotmès. En
qualsevol cas, qualsevol producte que no compleixi alguna de les especificacions anteriors haurà
de comptar amb aprovació expressa. En tots els casos han de complir-se les normes vigents
d’obligat compliment.

4.1.2. ORIENTACIÓ, INCLINACIÓ I OMBRES
4.1.2.1. L’orientació i inclinació del generador fotovoltaic i les possibles ombres sobre el mateix
seran tals que les pèrdues siguin inferiors als límits de la taula I. Es consideraran tres casos:
general, superposició de mòduls i integració arquitectònica segons es defineix en l’apartat 3.4.
En tots els casos s’han de complir tres condicions: pèrdues per orientació i inclinació, pèrdues
per ombrejat i pèrdues totals inferiors als límits estipulats respecte als valors òptims.
Orientació i

Ombres

Total

Inclinació OI

O

OI+O

General

10%

10%

15%

Superposició

20%

15%

30%

Integració arquitectònica

40%

20%

50%

4.1.2.2. Quan, per raons justificades, i en casos especials en els que no es puguin instal·lar
d’acord amb l’apartat 4.1.2.1., s’avaluarà la reducció en les prestacions energètiques de la
instal·lació, incloent-se en la memòria de sol·licitud.
4.1.2.3. En tots els casos hauran d’avaluar-se les pèrdues per orientació i inclinació del generador
i ombres i incloure el seu càlcul detallat en la memòria de sol·licitud d’acord amb l’estipulat als
annexes II i III
4.1.2.4. Quan existeixin vàries files de mòduls, el càlcul de la distància mínima entre elles es
realitzarà d’acord amb l’annex III i les pèrdues per ombrejat entre files de mòduls hauran
d’incloure’s en les pèrdues per ombres del mateix annex.

4.2. DISSENY DEL SISTEMA DE MONITORITZACIÓ
4.2.1. El sistema de monitorització, quan s’instal·li d’acord a la convocatòria, proporcionarà
mesures, com a mínim, de les següents variables.
- Voltatge i corrent D.C. a l’entrada de l’inversor
- Voltatge de fases a la xarxa, corrent total de sortida de l’inversor
- Radiació solar en el pla dels mòduls mesurada amb una cèl·lula o mòdul de tecnologia
equivalent.
- Temperatura ambient a l’ombra
- Potència reactiva de sortida de l’inversor per a instal·lacions majors de 5 kW.
- Temperatura dels mòduls en integració arquitectònica i sempre que sigui possible en
potències majors a 5 kW.
4.2.2. Les dades es presentaran en forma de mitges horàries. Els temps d’adquisició, la precisió
de les mesures i el format de presentació es farà conforme el document del JRC-Ispra
''Guidelines for the Assessment of Photovoltaic Plants – Document A'' report EUR16338EN.
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4.3. INTEGRACIÓ ARQUITECTÒNICA
4.3.1. En el cas de pretendre realitzar una instal·lació integrada des del punt de vista arquitectònic
segons l’estipulat en el punt 3.4., la memòria de sol·licitud i la memòria de disseny o projecte
especificaran les condicions de la construcció i de la instal·lació, i la descripció i justificació de
les solucions elegides.
4.3.2. Les condicions de la construcció es refereixen a l’estudi de característiques urbanístiques,
implicacions en el disseny, actuacions sobre la construcció, necessitat de realitzar obres de
reforma o ampliació, verificacions estructurals, etc. que, des del punt de vista del professional
competent en l’edificació, requeririen la seva intervenció.
4.3.3. Les condicions de la instal·lació es refereixen a l’impacte visual, la modificació de les
condicions de funcionament de l’edifici, la necessitat d’habilitar nous espais o ampliar el volum
construït, efectes sobre l’estructura,...
4.3.4. En qualsevol cas, l’IDAE podrà requerir un informe d’integració arquitectònica amb les
mesures correctores a adoptar. La propietat de l’edifici, per si o per delegació, informarà i
certificarà sobre el compliment de les condicions requerides.
4.3.5. Quan sigui necessari a criteri de l’IDAE, a la memòria de disseny o projecte adjuntarà
l’informe d’integració arquitectònica on s’especifiquin les característiques urbanístiques i
arquitectòniques del mateix, els condicionants considerats per a la incorporació de la instal·lació
i les mesures correctores incloses en el projecte de la instal·lació.

5. COMPONENTS I MATERIALS
5.1. GENERALITATS
5.1.1. Com a principi general s’ha d’assegurar, com a mínim, un grua d’aïllament elèctric de tipus
bàsic classe I en el que afecta tant a equips (mòduls i inversors) com a materials (conductors,
caixes i armaris de connexió, exceptuant el cablejat de continua que serà de doble aïllament).
5.1.2. La instal·lació incorporarà tots els elements i característiques necessàries per a garantir
en tot moment la qualitat del subministrament elèctric.
5.1.3. El funcionament de les instal·lacions fotovoltaiques no haurà de provocar en la xarxa
averies, disminucions de les condicions de seguretat ni alteracions superiors a les admeses per
la normativa que resulti aplicable.
5.1.4. Així mateix, el funcionament d’aquestes instal·lacions no podrà donar origen a condicions
perilloses de treball per al personal de manteniment i explotació de la xarxa de distribució.
5.1.5. Els materials situats en intempèrie es protegiran contra els agents ambientals, en particular
contra l’efecte de la radiació solar i humitat.
5.1.6. S’inclouran tots els elements necessaris de seguretat i proteccions pròpies de les persones
i de la instal·lació fotovoltaica, assegurant la protecció davant a contactes directes i indirectes,
curtcircuits, sobrecàrregues, així com altres elements i proteccions que resultin de l’aplicació de
la legislació vigent.
5.1.7. En la memòria de disseny o projecte es ressaltaran els canvis que s’hagin pogut produirse i el motiu dels mateixos respecte a la memòria de la sol·licitud. A més, s’inclouran les
especificacions tècniques proporcionades pel fabricant de tots els components.
5.1.8. Per motius de seguretat i operació dels equips, els indicadors, etiquetes,... dels mateixos
estaran en alguna de les llengües espanyoles oficials.
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5.2. SISTEMES GENERADORS FOTOVOLTAICS
5.2.1. Tots els mòduls hauran de satisfer les especificacions UNE-EN-61215 per a mòduls de
silici cristal·lí o UNE-EN-61646 per a mòduls fotovoltaics capa prima, així com estar qualificats
per algun laboratori reconegut, que s’haurà d’acreditar mitjançant la presentació del certificat
oficial corresponent. Aquest requisit, no s’aplica en els casos excepcionals de l’apartat 4.1.1.3.
5.2.2. El mòdul fotovoltaic portarà de forma clarament visible i indeleble el model i nom o logotip
del fabricant, així com una identificació individual o número de sèrie on es pugui veure la
traçabilitat fins la data de fabricació.
5.2.3. S’utilitzaran mòduls que s’ajustin a les característiques tècniques descrites a continuació.
En cas de variacions respecte aquestes característiques, amb caràcter excepcional, haurà de
presentar-se en la memòria de sol·licitud justificació de la seva utilització.
5.2.3.1. Els mòduls hauran de portar díodes de derivació per a evitar les possibles averies de les
cèl·lules i els seus circuits per ombrejats parcials i tindran un grau de protecció IP65.
5.2.3.2. Els marcs laterals, si existeixen, seran d’alumini o acer inoxidable.
5.2.3.3. Per tal que un mòdul resulti acceptable, la seva potència màxima i corrent de curtcircuit
reals referides a condicions estàndard, hauran d’estar compreses en el marge del ±5% dels
corresponents valors nominals de catàleg.
5.2.3.4. Serà rebutjat qualsevol mòdul que presenti defectes de fabricació, com ruptures o taques
en qualsevol dels seus elements així com falta d’alineació en les cèl·lules o bombolles en
l’encapsulant .
5.2.4. Es valorarà positivament una alta eficiència de les cèl·lules
5.2.5. L’estructura del generador es connectarà a terra.
5.2.6. Per motius de seguretat i per a facilitar el manteniment i reparació del generador,
s’instal·laran els elements necessaris (fusibles, interruptors,...) per a la desconnexió, de forma
independent i en ambdós terminals, de cada una de els branques de la resta del generador.

5.3. ESTRUCTURA SUPORT
5.3.1. Les estructures suport hauran de complir les especificacions tècniques d’aquest apartat.
En cas contrari, s’haurà d’incloure en la memòria de sol·licitud i de disseny o projecte un apartat
justificatiu dels punts objecte d’incompliment i la seva acceptació haurà de comptar amb
aprovació expressa. En tots els casos s’haurà de donar compliment a les normes aplicables.
5.3.2. L’estructura suport de mòduls ha de resistir, amb els mòduls instal·lats, les sobrecàrregues
de vent i neu, d’acords amb l’indicat en el CTE.
5.3.3. El disseny i la construcció de l’estructura i el sistema de fixació de mòduls, permetrà les
necessàries dilatacions tèrmiques, sense transmetre càrregues que puguin afectar a la integritat
dels mòduls, seguint les indicacions del fabricant.
5.3.4. Els punts de subjecció pel mòdul fotovoltaic seran suficients en número, tenint en compte
l’àrea de suport i posició relativa, de forma que no es produeixin flexions en els mòduls superiors
a les permeses pel fabricant i els mètodes homologats pel model de mòdul.
5.3.5. El disseny de l’estructura es realitzarà per a l’orientació i l’angle d’inclinació especificat per
al generador fotovoltaic i tenint en compte la facilitat de muntatge i desmuntatge, i la possible
necessitat de substitucions d’elements.
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5.3.6. L’estructura es protegirà superficialment contra l’acció dels agents ambientals. La
realització de trepanats en l’estructura es realitzarà abans de procedir, en el seu cas, al
galvanitzat o protecció de l’estructura.
5.3.7. Els cargols han de ser d’acer inoxidable, complint la norma MV-106. En el cas de ser
l’estructura galvanitzada s’admetran cargols galvanitzats, exceptuant la subjecció dels mòduls a
la mateixa que seran d’acer inoxidable.
5.3.8. Els topalls de subjecció de mòduls i la pròpia estructura no farà ombra sobre els mòduls.
5.3.9. En el cas d’instal·lacions integrades a coberta que facin alhora de coberta de l’edifici, el
disseny de l’estructura i l’estanquitat entre mòduls s’ajustarà a les exigències de les Normes
Bàsiques de l’Edificació i a les tècniques usuals en la construcció de cobertes.
5.3.10. Es disposaran les estructures suport necessàries per a muntar els mòduls tant sobre
superfície plana (terrassa) com a integrats sobre la teulada complint l’especificat en el punt 4.1.2.
sobre ombres. S’inclouran tots els accessoris i bancades o ancoratges.
5.3.11. L’estructura suport serà calculada segons CTE per a suportar càrregues extremes
degudes a factors climatològics adversos tals com vent, neu, etc.
5.3.12. Si està construïda amb perfils d’acer laminat conformat en fred complirà la norma MV102 per a garantir totes les característiques mecàniques i de composició química.
5.3.13. Si és del tipus galvanitzada en calent complirà les norma UNE EN ISO 1461, amb un
espessor mínim de 80 micres per a eliminar les necessitats de manteniment i prologar la seva
vida útil.

5.4. INVERSORS
5.4.1. Serà del tipus connexió a la xarxa elèctrica amb una potència d’entrada variable per a que
sigui capaç d’extreure en tot moment la màxima potència que el generador fotovoltaic pugui
proporcionar al llarg de cada dia.
5.4.2. Els característiques bàsiques dels inversors seran les següents:
- Principi de funcionament: font de corrent
- Autocommutat
- Seguiment automàtic del punt de màxima potència del generador
- No funcionarà en illa o mode aïllat.
5.4.3. Els inversors compliran amb les directives comunitàries de seguretat elèctrica i
compatibilitat electromagnètica (ambdues seran certificades pel fabricant) incorporant
proteccions davant de:
- Curtcircuits en alterna
- Tensió de xarxa fora de rang
- Freqüència de xarxa fora de rang
- Sobretensions mitjançant varistors o similars
- Pertorbacions presents en la xarxa com microtalls, polsos, defectes de cicle, absència
i retorn de la xarxa, etc.
5.4.4. Cada inversor disposarà de les senyalitzacions necessàries per a la seva correcta operació
i incorporarà els controls automàtics imprescindibles que assegurin la seva adequada supervisió
i maneig.

10

5.4.5. Cada inversor incorporarà, al menys, els controls manuals següents:
- Encesa i apagat general de l’inversor
- Connexió i desconnexió de l’inversor a la interfície AC.
5.4.6. Les característiques elèctriques dels inversors seran les següents:
5.4.6.1. L’inversor seguirà entregant potència a la xarxa de forma continuada en condicions
d’irradiància solar d’un 10% superiors a les CEM. A més suportarà pics d’un 30% superior a les
CEM durant períodes de fins 10 segons.
5.4.6.2. Els valors d’eficiència al 25 i 100% de potència de sortida nominal hauran de ser
superiors al 85 i 88% respectivament (valors mesurats incloent el transformador de sortida, si hi
fos) per a inversors de potència inferior a 5 kW i del 90 al 92% per a inversors majors de 5kW.
5.4.6.3. L’autoconsum dels equips (pèrdues en buit) en ''stand-by'' o ''mode nocturn'' haurà de
ser inferior a un 2% de la potència de sortida nominal.
5.4.6.4. El factor de potència de la potència generada haurà de ser superior a 0,95, entre el 25 i
100% de la potència nominal.
5.4.6.5. L’inversor haurà d’injectar a la xarxa, per a potències majors del 10% de la seva potència
nominal.
5.4.7. Els inversors tindran un grau de protecció mínima IP22 per a inversors en l’interior d’edificis
i llocs inaccessibles, IP32 per a inversors en l’interior d’edificis i llocs accessibles i IP65 per a
inversors instal·lats a la intempèrie. En qualsevol cas es complirà la legislació vigent.
5.4.8. Els inversors estaran garantits per a operació en les següents condicions ambientals: entre
0 i 40ºC de temperatura i 0 i 85% d’humitat relativa.

5.5. CABLEJAT
5.5.1. Els positius i negatius de cada grup de mòduls es conduiran separats i protegits d’acord
amb la normativa vigent.
5.5.2. Els conductors seran de coure i tindran la secció adequada per a evitar caigudes de tensió
i escalfament. Concretament, per a qualsevol condició de treball, els conductors de la part DC
hauran de tenir la secció suficient per a que la caiguda de tensió sigui inferior a 1,5% i els de la
part AC per a que la caiguda de tensió sigui inferior del 0,5%; tenint en compte en ambdós casos
com a referència les corresponents a caixes de connexió.
5.5.3. S’inclourà tota la longitud de cable DC i AC. Haurà de tenir la longitud necessària per a no
generar esforços en els diversos elements ni possibilitat d’enganxament pel trànsit normal de
persones.
5.5.4. Tot el cablejat de continua serà de doble aïllament i adequats per al seu ús a la intempèrie,
a l’aire o enterrat d’acord amb la norma UNE-21123.

5.6. CONNEXIÓ A XARXA
5.6.1. Totes les instal·lacions compliran amb el que disposa el RD 1663/2000 (articles 8 i 9) sobre
connexió d’instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió.

5.7. MESURES
5.7.1. Totes les instal·lacions compliran amb el que disposa el RD 1663/2000 (article 10) sobre
mesures i facturació d’instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió.
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5.8. PROTECCIONS
5.8.1. Totes les instal·lacions compliran amb el que disposa el RD 1663/2000 (article 11) sobre
proteccions en instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió.
5.8.2. En connexions a la xarxa trifàsica, les proteccions per a la interconnexió de màxima i
mínima freqüència (51 i 49 Hz respectivament) i de màxima i mínima tensió (1,1 i 0,85 Um
respectivament) seran per a cada fase.

5.9. POSTA A TERRA DE LES INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES
5.9.1. Totes les instal·lacions compliran amb el que disposa el RD 1663/2000 (article 12) sobre
les condicions de posta a terra en instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa
tensió.

5.9.2. Quan l’aïllament galvànic entre la xarxa de distribució de baixa tensió i el generador
fotovoltaic no es realitzi mitjançant un transformador d’aïllament, s’explicaran en la memòria de
sol·licitud i de disseny o projecte els elements utilitzats per a garantir aquesta condició.
5.9.3. Totes les masses de la instal·lació fotovoltaica, tant de la secció continua com de l’alterna,
estaran connectades a una única terra. Aquesta terra serà independent de la del neutre de
l’empresa distribuïdora d’acord amb el Reglament de Baixa Tensió.

5.10. HARMÒNICS I COMPTABILITAT ELECTROMAGNÈTICA
5.10.1. Totes les instal·lacions compliran amb el que disposa el RD 1663/2000 (article 13) sobre
harmònics i compatibilitat electromagnètica en instal·lacions fotovoltaiques connectades a la
xarxa de baixa tensió.

6. RECEPCIÓ I PROVES
6.1. L’instal·lador entregarà a l’usuari un document o albarà en el que consti el subministrament
de components, materials i manuals d’ús i manteniment de la instal·lació. Aquest document serà
firmat per duplicat per ambdues parts, conservant cada una un exemplar. Els manuals entregats
a l’usuari estaran en alguna de les llengües oficials espanyoles per a facilitar la seva correcta
interpretació.
6.2. Abans de la posta en servei de tots els elements principals (mòduls, inversors, comptadors)
aquests hauran d’haver superat les proves de funcionament a fàbrica, de les que s’aixecarà
oportuna acta que s’adjuntarà als certificats de qualitat, simulant diversos modes de
funcionament.
6.3. Les proves a realitzar per l’instal·lador, amb independència de l’indicat amb anterioritat en
aquest PCT, seran com a mínim les següents:
6.3.1. Funcionament i posta en marxa de tots els sistemes.
6.3.2. Proves d’arrencament i parades en diferents instants de funcionament.
6.3.3. Proves dels elements i mesures de protecció, seguretat i alarma, així com la seva actuació,
amb excepció de les proves referides a l’interruptor automàtic de la desconnexió.
6.3.4. Determinació de la potència instal·lada d’acord amb el procediment descrit en l’annex 1.
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6.4. Concloses les proves i la posta en marxa es passarà a la fase de la Recepció Provisional de
la Instal·lació, no obstant l’Acta de Recepció Provisional no es firmarà fins haver comprovat que
tots els sistemes i elements que formen part del subministrament han funcionat correctament
durant un mínim de 240 hores seguides, sense interrupcions o parades causades per errors del
sistema subministrat, i a més s’hagin complert els següents requisits:
6.4.1. Entrega de tota la documentació, requerida en aquest PCT.
6.4.2. Retirada d’obra de tot material sobrant.
6.4.3. Neteja de les zones ocupades amb transport de tots els rebutjos a abocador.
6.5. Durant aquest període el subministrador serà l’únic responsable de l’operació dels sistemes
subministrats, si bé hauran de formar al personal d’operació.
6.6. Tots els elements subministrats, així com la instal·lació en el seu conjunt, estaran protegits
davant a defectes de fabricació, instal·lació o disseny per una garantia de tres anys, excepte per
a mòduls fotovoltaics que la garantia serà de 8 anys, comptat a partir de la data de la firma d’acta
de recepció provisional.
6.7. No obstant, l’instal·lador quedarà obligat a la reparació dels errors de funcionament que es
puguin produir si s’apreciés que en el seu origen procedeix de defectes ocults de disseny,
construcció, materials o muntatge, comprometent-se a esmenar-los sense cap càrrec. En
qualsevol cas, haurà d’atenir-se a l’establert en la legislació vigent en quan a vicis ocults.

7. COMANDAMENT I PROTECCIÓ, POSTA A TERRA
7.1. APARELLS DE COMANDAMENT I MANIOBRA
Els aparells de comandament i maniobra (interruptors i commutadors) seran de tipus tancat i
material aïllant, tallaran la corrent màxima del circuit en que estan col·locats sense donar lloc a
la formació d’arcs permanents, i no podran prendre una posició intermitja.
Les peces de contacte tindran unes dimensions tals que la temperatura no pugui excedir de 65ºC
en cap d’elles.
Han de poder realitzar-se de l’ordre de 10.000 maniobres d’obertura i tancament a la intensitat i
tensió nominals, que estaran marcades en un lloc visible.

7.2. APARELLS DE PROTECCIÓ
7.2.1. Protecció contra sobreintensitats
Els conductors actius han d’estar protegits per un o varis dispositius de tall automàtic contra les
sobrecàrregues i contra els curtcircuits.

7.2.2. Aplicació
Excepte els conductors de protecció, tots els conductors que formen part d’un circuit, inclòs el
conductor neutre, estaran protegits contra les sobreintensitats (sobrecàrregues i curtcircuits).

7.2.3. Protecció contra sobrecàrregues
Els dispositius de protecció han d’estar previstos per a interrompre tota corrent de sobrecàrrega
en els conductors del circuit abans que pugui provocar un escalfament perjudicial a l’aïllament, a
les connexions, a les extremitats o al medi ambient en les canalitzacions.
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El límit d’intensitat de corrent admesa en un conductor ha de quedar en tot cas garantit pel
dispositiu de protecció utilitzat.
Com a dispositius de protecció contra sobrecàrregues seran utilitzats els fusibles calibrats de
característiques de funcionament adequades o els interruptors automàtics amb corba tèrmica de
tall.

7.2.4. Protecció contra curtcircuits
S’han de posar dispositius de protecció per a interrompre tota corrent de curtcircuit abans que
aquesta pugui resultar perillosa degut als efectes tèrmics i mecànics produïts en els conductors
i en les connexions.
En l’origen de tot circuit s’establirà un dispositiu de protecció contra curtcircuits la capacitat de
tall del qual estarà d’acord amb la intensitat de curtcircuit que pugui presentar-se en el punt de la
instal·lació.
S’admeten com a dispositius de protecció contra curtcircuits els fusibles de característiques de
funcionament adequades i els interruptors automàtics amb sistema de tall electromagnètic.

7.2.5. Situació i composició
En general, els dispositius destinats a la protecció dels circuits s’instal·laran en l’origen d’aquests,
així com en els punts en que la intensitat admesa disminueixi per canvis deguts a secció,
condicions d’instal·lació, sistema d’execució o tipus de conductors utilitzats.

7.2.6. Normativa aplicable
7.2.6.1. Petits interruptors automàtics (PIA)
Els interruptors automàtics per a instal·lacions domèstiques i anàlogues per a la protecció contra
sobreintensitats s’ajustaran a la norma UNE-EN-60898. Aquesta norma s’aplica als interruptors
automàtics amb tall a l’aire, de tensió assignada fins a 440 V (entre fases), intensitat assignada
fins a 125 A i poder de tall nominal no superior a 25.000 A.
Els valors normalitzats de les tensions assignades són:
-

230 V pels interruptors automàtics unipolars i bipolars.
230/400 V pels interruptors automàtics unipolars.
400 V pels interruptors automàtics bipolars, tripolars i tetrapolars.

Els valors 240 V, 240/415 V i 415 V respectivament, són també valors normalitzats.
Els valors preferencials de les intensitats assignades són: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63,
80, 100 i 125 A.
El poder de tall assignat serà 1.500, 3.000, 4.500, 6.000, 10.000 i per sobre 15.000, 20.000 i
25.000 A.
La característica de disparament instantani dels interruptors automàtics vindrà determinada per
la seva corba: B, C o D.
Cada interruptor haurà de portar visiblement i de forma indeleble, les següents indicacions:
-

El corrent assignat amb el símbol A precedit del símbol de la característica de
disparament instantani (B, C o D) per exemple B16.
Poder de tall assignat en ampers, dins d’un rectangle, sense la indicació del símbol de
les unitats.
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-

Classe de limitació d’energia, si és aplicable.

Els borns destinats exclusivament al neutre han d’estar marcats amb la lletra ''N''.

7.2.6.2. Interruptors automàtics de baixa tensió
Els interruptors automàtics de baixa tensió s’ajustaran a la norma UNE-en-60947-2:1996.
Aquesta norma s’aplica als interruptors automàtics els contactes principals dels quals estan
destinats a ser connectats a circuits la tensió assignada dels quals no sobrepassa 1.000V en
corrent alterna o 1.5000V en corrent continua. S’aplica qualsevol que sigui les intensitats
assignades, els mètodes de fabricació i la funció prevista dels interruptors automàtics.
Cada interruptor automàtic ha d’estar marcat de forma indeleble i en un lloc visible amb les
següents indicacions:
-

Intensitat assignada (In)
Capacitat pel seccionament, si li correspon.
Indicacions de les posicions d’obertura i de tancament respectivament per O i 1 si
s’utilitzen símbols.

També portaran marcat encara que no sigui visible en la seva posició de muntatge, el símbol de
la naturalesa de corrent en que s’hagin d’utilitzar, i el símbol que indici les característiques de
desconnexió, o en el seu defecte, aniran acompanyats de les corbes de desconnexió.

7.2.6.3. Fusibles
Els fusibles de baixa tensió s’ajustaran a la norma UNE-EN-60269-1:1998.
Aquesta norma s’aplica als fusibles amb cartutxos fusibles limitadors de corrent, de fusió tancada
i que tinguin un poder de tall igual o superior a 6 kA. Destinats a assegurar la protecció de circuits,
de corrent alterna i freqüència industrial, en la que la tensió assignada no sobrepassi 1.000V, o
els circuits de corrent continua la tensió assignada dels quals no sobrepassi 1.500V.
Els valors d’intensitat pels fusibles expressats en ampers han de ser: 2, 4, 6, 7, 10, 12, 16, 20,
25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000 i 1250.
Hauran de portar marcada la intensitat i tensió nominals de treball per les que han sigut
construïdes.

7.2.6.4. Interruptors amb protecció incorporada per intensitat diferencial residual
Els interruptors automàtics de baixa tensió amb dispositius reaccionants sota l’efecte d’intensitats
residuals s’ajustaran a l’annex B de la norma UNE-EN-60947-2:1996.
Aquesta norma s’aplica als interruptors automàtics els contactes principals dels quals estan
destinats a ser connectats a circuits la tensió assignada dels quals no sobrepassa 1.000V en
corrent alterna o 1.500V en corrent continua. S’aplica qualsevol que siguin les intensitats
assignades.
Els valors preferents d’intensitat diferencial residual de funcionament assignada són: 0,006A,
0,01A, 0,03A, 0,1A, 0,3A, 0,5A, 1A, 3A, 10A i 30A.

7.2.7. Característiques principals dels dispositius de protecció
Els dispositius de protecció compliran les condicions generals següents:
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-

-

-

-

Han de poder suportar la influència dels agents exteriors a que estiguin sotmesos,
presentant el grau de protecció que els correspongui d’acord amb les seves condicions
d’instal·lació.
Els fusibles aniran col·locats sobre material aïllant incombustible i estaran construïts de
forma que no puguin projectar metall al fondre’s. Permetent el seu recanvi de la
instal·lació sota tensió sense cap perill.
Els interruptors automàtics seran els apropiats als circuits a protegir, responent al seu
funcionament a les corbes intensitat - temps adequades. Hauran de tallar la corrent
màxima del circuit en que estiguin col·locades, sense donar lloc a la formació d’arc
permanent, obrint o tancant els circuits, sense possibilitat de prendre una posició
intermitja entre les corresponents a les d’obertura o tancament. Quan s’utilitzin per la
protecció contra curtcircuits, la capacitat de tall estarà d’acord amb la intensitat de
curtcircuit que pugui presentar-se en el punt de la instal·lació, excepte que vagin
associats amb fusibles adequats que compleixin aquest requisit, i que siguin de
característiques coordinades amb les del interruptor automàtic.
Els interruptors diferencials hauran de resistir les corrents de curtcircuit que puguin
presentar-se en el punt de la seva instal·lació, i del contrari hauran d’estar protegits per
fusibles de característiques adequades.

7.2.8. Protecció contra sobretensions d’origen atmosfèric
Segons el que indica la Instrucció ITC BT 23 en el seu apartat 3.2.:
Quan una instal·lació s’alimenta per, o inclogui, una línia aèria amb conductors nus o aïllats, es
considera necessària una protecció contra sobretensions d’origen atmosfèric en l’origen de la
instal·lació.
El nivell de sobretensions pot controlar-se mitjançant dispositius de protecció contra les
sobretensions col·locats en les línies aèries (sempre que estiguin suficientment pròxims a l’origen
de la instal·lació) o en la instal·lació elèctrica de l’edifici.
Els dispositius de protecció contra sobretensions d’origen atmosfèric han de seleccionar-se de
manera que el seu nivell de protecció sigui inferior a la tensió suportada a impuls de la categoria
dels equips i materials que es preveu que s’instal·lin.
En xarxes TT; els descarregats es connectaran entre cada un dels conductors, incloent el neutre
o compensador i la terra de la instal·lació.

7.2.9. Protecció contra contactes directes i indirectes
Els mitjans de protecció contra contactes directes i indirectes en instal·lació s’executaran seguint
les indicacions detallades en la Instrucció ITC BT 24 i en la norma UNE-20460-4-41.
La protecció contra contactes directes consisteix en prendre les mesures destinades a protegir
les persones contra els perills que pugin derivar-se d’un contacte amb les parts actives dels
materials elèctrics. Els mitjans a usar són els següents:
-

Protecció per aïllament de les parts actives
Protecció per mitjà de barreres o evolvents
Protecció per mitjà d’obstacles
Protecció per posta fora d’abast per allunyament.
Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial residual.

S’utilitzarà el mètode de protecció contra contactes indirectes per tall d’alimentació en cas d’error,
mitjançant l’ús d’interruptors diferencials.
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El corrent a terra produïda per un sol defecte franc han de fer actuar el dispositiu de tall en un
temps no superior a 5 segons.
Una massa qualsevol no pot romandre en relació a una toma de terra elèctricament diferent, a
un potencial superior, en valor eficaç, a:
-

24 V en els locals o emplaçaments humits o molls
50 V en els demès casos

Totes les masses d’una mateixa instal·lació han d’estar unides a la mateixa toma de terres.
Com a dispositiu de tall per intensitat de defecte s’utilitzaran els interruptors diferencials.
Ha de complir-se la següent condició:

on, R: Resistència de posta a terra (Ohm)

𝑅𝑅 =

𝑉𝑉𝑉𝑉
𝐼𝐼𝐼𝐼

Vc: Tensió de contacte màxima (24V en locals humits i 50V als altres)
Is: Sensibilitat de l’interruptor diferencial (valor mínim del corrent de defecte, en A, a partir del
qual l’interruptor diferencial ha d’obrir automàticament, en un temps convenient, la instal·lació a
protegir).

7.3. XARXA EQUIPOTENCIAL
Es realitzarà una connexió equipotencial entre les canalitzacions metàl·liques existents (aigua
freda, calent, desaigua, calefacció, gas,...) i les masses dels aparells sanitaris metàl·lics i tots els
demès elements conductors accessibles, tals com marcs metàl·lics de portes, radiadors,... El
conductor que asseguri aquesta protecció haurà d’estar preferentment soldat a les canalitzacions
o als altres elements conductors, o si no, fixat solidàriament als mateixos per colars o altre tipus
de subjecció apropiat a base de metalls no fèrrics, establint els contactes sobre parts metàl·liques
sense pintura. Els conductors de protecció de posta a terra, quan existeixin, i de connexió
equipotencial han d’estar connectats entre si. La secció mínima d’aquest últim estarà d’acord
amb el que disposa la Instrucció ITC BT 19 pels conductors de protecció.

7.4. INSTAL·LACIÓ DE POSADA A TERRA
Estarà composada per toma de terra, conductors de terra, born principal de terra i conductors de
protecció. Es duran a terme segons l’especificat en la Instrucció ITC BT 18.

7.4.1. Naturalesa i seccions mínimes
Els materials que asseguren la posta a terra seran tals que el valor de la resistència de posta a
terra estigui conforme amb les normes de protecció i de funcionament de la instal·lació, tenint en
compta els requisits generals indicats en la ITC BT 24 i els requisits particulars de les Instruccions
Tècniques de cada instal·lació.
Els corrents de defecte a terra i els corrents de fuga poden circular sense perill, particularment
des del punt de vista de sol·licitacions tèrmiques, mecàniques i elèctriques.
En tots els casos els conductors de protecció que no formin part de la canalització d’alimentació
seran de coure amb una secció d’almenys 25mm2 si disposen de protecció mecànica i de 4mm2
si no disposen d’aquesta.
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Les seccions dels conductors de protecció, i dels conductors de terra estan definides en la
instrucció ITC BT 18.

7.4.2. Estesa dels conductors
Els conductors de terra enterrats estesos en el sòl es considera que formen part de l’elèctrode.
El recorregut dels conductors de la línia principal de terra, les seves derivacions i els conductors
de protecció, serà el més curt possible i sense canvis bruscs de direcció. No estaran sotmesos a
esforços mecànics i estaran protegits contra la corrosió i el desgast mecànic.

7.4.3. Connexions dels conductors dels circuits de terra amb les parts metàl·liques i masses i
amb els elèctrodes
Els conductors dels circuits de terra tindran un bon contacte elèctric tant amb les parts
metàl·liques i masses que es desitgi posar a terra com amb el d’elèctrode. A aquests efectes, les
connexions hauran d’efectuar-se per mitjà de peces de connexió adequades, assegurant les
superfícies de contacte de forma que la connexió sigui efectiva per mitjà de cargols, elements de
compressió, reblons o soldadura d’alt punt de fusió. Es prohibeix la utilització de soldadures de
baix punt de fusió tals com estany, plata, etc.
Els circuits de posta a terra formaran una línia elèctricament continua en la que no podran
incloure en sèrie ni masses ni elements metàl·lics qualsevol que siguin aquests. La connexió de
les masses i els elements metàl·lics al circuit de posta a terra s’efectuarà sempre per mitjà del
born de posta a terra. Els contactes han de disposar-se nets, sense humitat i en forma tal que no
sigui fàcil que l’acció del temps destrueixi per efectes electroquímics les connexions efectuades.
S’haurà de preveure un born principal de terra a la instal·lació, al que aniran units els conductors
de terra, de protecció, d’unió equipotencial principal i en cas que fos necessaris, també els de
posta a terra funcional.

7.4.4. Prohibició d’interrompre els circuits de terra
Es prohibeix intercalar en circuits de terra seccionadors, fusibles o interruptors. Només es permet
disposar d’un dispositiu de tall en els punts de posta a terra, de forma que permeti mesurar la
resistència de la toma de terres.

8. CÀLCUL DE LA PRODUCCIÓ ANUAL ESPERADA
8.1. En la memòria de sol·licitud s’inclouran les produccions mensuals màximes teòriques en
funció de la irradiància, la potència instal·lada i el rendiment de la instal·lació.
8.2. les dades d’entrada que haurà d’aportar l’instal·lador són els següents:
8.2.1. G dm (0): valor mitjà mensual i anual de la irradiació diària sobre superfície horitzontal en
kWh/(m2·dia), obtinguda a partir d’alguna de les següents fonts:
- Institut Nacional de Meteorologia
- Organisme autonòmic oficial
8.2.2. G dm (α,β): valor mitjà mensual i anual de la irradiació diària sobre el pla de generador en
kWh/(m2·dia), obtingut a partir de l’anterior, i en el que s’hagin descomptat les pèrdues per
ombrejat en cas de ser aquestes superiors a un 10% anual. El paràmetre α representa l’azimut i
β la inclinació del generador.
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8.2.3. PR: rendiment energètic de la instal·lació o ''performance ratio'', definit com l’eficiència de
la instal·lació en condicions reals de treball, que té en compte:
- La dependència de l’eficiència amb la temperatura
- L’eficiència del cablejat
- Les pèrdues per dispersió de paràmetres i brutícia
- Les pèrdues per errors en el seguiment del punt de màxima potència
- L’eficiència energètica de l’inversor en operació
- Altres
8.2.4. L’estimació de l’energia injectada es realitzarà d’acord amb la següent equació:

Les unitats resultants són kWh/dia

𝐸𝐸𝑝𝑝 =

𝐺𝐺𝑑𝑑𝑑𝑑 (𝛼𝛼, 𝛽𝛽) · 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚 · 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐺𝐺𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸

on: P mp : potència pic del generador
G CEM = 1 kW/m2

8.3. Les dades es presentaran en una taula amb els valors mitjans mensual i el promig anual.

9. REQUERIMENTS TÈCNICS DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT
9.1. GENERALITATS
9.1.1. Es realitzarà un contracte de manteniment preventiu i correctiu d’almenys tres anys.
9.1.2. El contracte de manteniment de la instal·lació inclourà tots els elements de la instal·lació
amb les tasques de manteniment preventiu aconsellats pels diferents fabricants.

9.2. PROGRAMA DE MANTENIMENT
9.2.1. L’objecte d’aquest apartat és definir les condicions generals mínimes que han de seguirse per a l’adequat manteniment de les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica connectades a
xarxa.
9.2.2. Es defineixen dos graons d’actuació per englobar totes les operacions necessàries durant
la vida útil de la instal·lació per a assegurar el funcionament, augmentar la producció i prolongar
la duració de la mateixa:
- manteniment preventiu
- manteniment correctiu
9.2.3. Pla de manteniment preventiu: són operacions d’inspecció visual, verificació d’actuacions
i altres, que aplicats a la instal·lació han de permetre mantenir dins els límits acceptables les
condicions de funcionament, prestacions, protecció i durabilitat de la instal·lació.
9.2.4. Pla de manteniment correctiu: totes les operacions de substitució necessàries per a
assegurar que el sistema funciona correctament durant la vida útil. Inclou:
- la visita a la instal·lació en els terminis indicats en el punt 8.3.5.2. i cada vegada que
l’usuari ho requereixi per averia grau en la instal·lació.
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- en l’anàlisi i pressupost dels treballs i reposició necessàries pel correcte funcionament
de la mateixa.
- els costs econòmics del manteniment correctiu, amb l’abast indicat, formen part del preu
anual de contracte de manteniment. Podran no estar inclosos ni la mà d’obra, ni les reposicions
d’equips necessàries més enllà del període de garantia.
9.2.5. El manteniment ha de realitzar-se pel personal tècnic qualificat sota la responsabilitat de
l’empresa instal·ladora.
9.2.6. El manteniment preventiu de la instal·lació inclourà al menys una visita (anual pel cas
d’instal·lacions de menys de 5 kWp i semestral pel resta) en la que es realitzaran les següents
activitats:
- Comprovació de les proteccions elèctriques
- Comprovació de l’estat dels mòduls: comprovar la situació respecte al projecte original
i verificar l’estat de les connexions.
- Comprovació de l’estat de l’inversor: funcionament, làmpades de senyalitzacions,
alarmes,...
- Comprovació de l’estat mecànics de cables i terminals (incloent cables de tomes de
terra i reajustament de borns), platines, transformadors, ventiladors/extractors, unions,
reajustaments, neteja.
9.2.7. Realització d’un informe tècnic de cada una de les visites en el que es vegi l’estat de les
instal·lacions i les incidències ocorregudes.
9.2.8. Registre de les operacions de manteniment realitzades en un llibre de manteniment, en el
que constarà la identificació del personal de manteniment (nom, titulació, autorització de
l’empresa).

9.3. GARANTIES
9.3.1. ÀMBIT GENERAL DE LA GARANTIA
9.3.1.1. Sense perjudici de qualsevol possible reclamació a tercers, la instal·lació serà reparada
d’acord amb aquestes condicions generals si ha sofert una averia a causa d’un defecte de
muntatge o de qualsevol dels components, sempre que hagi estat manipulada correctament
d’acord amb l’establert en el manual d’instruccions.
9.3.1.2. La garantia es concedeix a favor del comprador de la instal·lació, el que s’haurà de
justificar degudament mitjançant el corresponent certificat de garantia, amb la data que s’acrediti
en la certificació de la instal·lació.

9.3.2. TERMINIS
9.3.2.1. El subministrador garantirà la instal·lació durant un període mínim de tres anys, per tots
els materials utilitzats i el procediment utilitzat en el seu muntatge.
9.3.2.2. Si s’hagués d’interrompre l’explotació del subministrament degut a raons de les que es
responsable el subministrador, o a reparacions que el subministrador hagi de realitzar per a
complir les estipulacions de la garantia, el termini es prolongarà per la duració total d’aquestes
interrupcions.
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9.3.3. CONDICIONS ECONÒMIQUES
9.3.3.1. La garantia comprèn la reparació o reposició dels components i les peces que poguessin
resultar defectuoses així com la mà d’obra utilitzada en la reparació o reposició durant el termini
de vigència de la garantia.
9.3.3.2. Queden expressament inclosos totes les demès despeses, tals com temps de
desplaçament, mitjans de transport, amortització de vehicles i eines, disponibilitat d’altres mitjans
i eventuals ports de recollida i devolució dels equips per a la seva reparació en els tallers del
fabricant.
9.3.3.3. Així mateix, s’han d’incloure la mà d’obra i materials necessaris per a efectuar els
ajustaments i eventuals reglatges del funcionament de la instal·lació.
9.3.3.4. Si en un termini raonable, el subministrador incompleix les obligacions derivades de la
garantia, el comprador de la instal·lació podrà, prèvia notificació escrita, fixar una data final per a
que el citat subministrador compleixi amb les obligacions. Si el subministrador no compleix amb
les seves obligacions en l’últim termini citat, el comprador de la instal·lació podrà, per compta i
risc del subministrador, realitzar per si mateix o contractar a un tercer per a realitzar les oportunes
reparacions, sense prejudici de la reclamació per danys i prejudicis en que hagués incorregut el
subministrador.

9.3.4. ANULACIÓ DE LA GARANTIA
9.3.4.1. La garantia podrà anular-se quan la instal·lació hagi sigut reparada, modificada o
desmuntada, encara només sigui en part, per persones alienes al subministrador o als serveis
d’assistència tècnica dels fabricants no autoritzats expressament pel subministrador, tret de
l’indicat en el punt 9.3.3.4.

9.3.5. LLOC I TEMPS DE LA PRESTACIÓ
9.3.5.1. Quan l’usuari detecti un defecte de funcionament en la instal·lació, ho comunicarà
fefaentment al subministrador. Quan el subministrador consideri que és un defecte de fabricació
d’algun component ho comunicarà fefaentment al fabricant.
9.3.5.2. El subministrador atendrà qualsevol incidència en el termini màxim d’una setmana i la
resolució de l’averia en un temps màxim de 15 dies, excepte causes de força major degudament
justificades.
9.3.5.3. Les averies de les instal·lacions es repararan en el lloc d’ubicació pel subministrador. Si
l’averia d’algun component no pogués ser reparada al domicili de l’usuari, el component haurà
de ser enviat al taller oficial designat pel fabricant per compte i càrrec del subministrador.
9.3.5.4. El subministrador realitzarà les reparacions o reposicions de peces a la major brevetat
possible una vegada rebut l’avís d’averia, però no es responsabilitzarà dels perjudicis causats
per la demora en les citades reparacions sempre que sigui inferior a 15 dies naturals.

10.- DISPOSICIONS FINALS
10.1. Condicions de contractació
10.1.1. Elecció de components
Tots els materials utilitzats en el muntatge de la instal·lació corresponen als de major fiabilitat
dels que es troben en el mercat, complint a la vegada, totes i cada una de les condicions de
treball a que aquests es sotmeten.
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10.1.2. Prescripcions generals de la instal·lació
S’aplicaran totes les previstes en el RBT

10.2. Execució del projecte
La casa constructora encarregada de l’execució del present projecte haurà de tenir en compte
totes les normes que sobre el muntatge existeixin.
Totes les obres hauran de ser realitzades per personal qualificat.

10.2.1. Termini d’execució
Seria fixat en el termini d’execució de les bases de contractació

10.2.2. Comprovació del circuit
Una vegada acabat el muntatge s’efectuaran els següents controls:
-

Proves d’arrencament i parada en diferents instants de funcionament
Proves dels elements i mitjans de protecció, seguretat i alarma, així com la seva actuació,
amb excepció de les proves referides a l’interruptor automàtic de la desconnexió.
Determinació de la potència instal·lada

10.2.3. Prova final d’entrega
Abans de donar per finalitzada l’execució del projecte es sotmetrà a la instal·lació a una prova
en iguals condicions a les que normalment serà utilitzada.

10.3. Condicions facultatives
10.3.1. Direcció
La direcció del muntatge estarà realitzada en la seva totalitat per la persona firmant d’aquest
projecte. La instal·lació dels elements s’adequarà totalment als plànols i documents del present
projecte. Si hi hagués necessitat de variar algun punt d’aquest projecte, serà el director de
muntatge l’únic autoritzat per això.

10.3.2. Interpretació
La interpretació del projecte en tota la seva amplitud correrà a càrrec del tècnic, al que la casa
constructora haurà d’obeir en tot moment. Si hi hagués alguna diferència en la interpretació de
les condicions del citat projecte, la casa constructora haurà d’acceptar i obeir l’opinió del tècnic.

10.3.3. Responsabilitat de la casa constructora
Aquesta serà la única responsable de les indemnitzacions a que hi hagués lloc pel sobrepreu
que pogués costar-li la instal·lació dels elements del projecte i per les errades maniobres que
pogués cometre durant la realització del mateix.
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10.3.4. Exclusivitat del projecte
La casa constructora no podrà en cap cas traspassar aquest contracte ni donar la feina a cap
altre persona, sense prèvia autorització de la direcció tècnica.

10.4. Garanties
10.4.1. Termini de garantia
El subministrador garantirà la instal·lació durant un període mínim de 3 anys, per a tots els
materials utilitzats i el procediment usat en el seu muntatge. Pels mòduls fotovoltaics, la garantia
de fabricació serà de 12 anys i que durant els primers 25 anys, unes pèrdues màximes
d’efectivitat del 15%. Els inversors tindran una garantia de fabricació de 5 anys.
Sense perjudici de qualsevol possible reclamació a tercers, la instal·lació serà reparada d’acord
amb aquestes condicions generals i ha sofert un averia a causa d’un defecte de muntatge o de
qualsevol dels components, sempre que hagi sigut manipulada correctament d’acord amb
l’establert en el manual d’instruccions.
La garantia es concedeix a favor del comprador de la instal·lació, el que s’haurà de justificar
degudament mitjançant el corresponent certificat de garantia, amb la data que s’acrediti en la
certificació de la instal·lació.
Si s’hagués d’interrompre l’explotació del subministrament degut a raons de les que és
responsable el subministrador, o a reparacions que el subministrador hagi de realitzar per a
complir les estipulacions de la garantia, el termini es prolongarà per la duració total de les citades
interrupcions.
La garantia comprèn la reparació o reposició, en el seu cas, dels components i les peces que
poguessin resultar defectuoses així com la mà d’obra utilitzada en la reparació o reposició durant
el termini de vigència de la garantia.
Queden expressament inclosos totes les demès despeses, tals com temps de desplaçament,
mitjans de transport, amortitzacions de vehicles i eines, disponibilitat d’altres mitjans i eventuals
ports de recollida i devolució dels equips per a la seva reparació en els tallers del fabricant.
Així mateix, s’hauran d’incloure la mà d’obra i materials necessaris per a efectuar els ajustaments
i eventuals reglatges del funcionament de la instal·lació. Si en un termini raonable, el
subministrador incompleix les obligacions derivades de la garantia, el comprador de la instal·lació
podrà, prèvia notificació escrita, fixar una data final per a que el citat subministrador compleixi les
seves obligacions. Si el subministrador no complirà amb les seves obligacions en el citat últim
termini, el comprador de la instal·lació podrà, per compte i risc del subministrador, realitzar per si
mateix o contractar a un tercer per a realitzar les oportunes reparacions, sense perjudici de
l’execució de l’aval prestat i la reclamació per danys i perjudicis en que hagués incorregut el
subministrador.
La garantia podrà anul·lar-se quan la instal·lació hagi estat reparada, modificada o desmuntada,
encara només sigui en part, per persones alienes al subministrador o als serveis d’assistència
tècnica dels fabricants no autoritzats expressament pel subministrador. Quan l’usuari detecti un
defecte de funcionament en la instal·lació, ho comunicarà fefaentment al subministrador. Quan
el subministrador consideri que és un defecte de fabricació d’algun component ho comunicarà
fefaentment al fabricant. Les averies de les instal·lacions es repararan en el lloc de la ubicació
pel subministrador. Si l’averia d’algun component no pogués ser reparada en el lloc de la
instal·lació, el component haurà de ser enviat al taller oficial designat pel fabricant per compte i
a càrrec del subministrador.
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El subministrador realitzarà les reparacions o reposicions de peces a al major brevetat possible
una vegada rebut l’avís d’averia, però no es responsabilitzarà dels perjudicis causats per la
demora en les citades reparacions sempre que sigui inferior a 15 dies naturals.

10.4.2. Recepció definitiva
Al complir-se el termini de garantia, es procedirà a la recepció definitiva, mitjançant les proves
consegüents. Si els resultats fossin satisfactoris, s’aixecarà acta en la que es farà constar el
resultat de les demès proves unificades durant el període de garantia.

10.5. Tramitació
10.5.1. Tramitació oficial
Seran per compta del contractista els tràmits necessaris entre els organismes interessats per a
la legalització de la instal·lació. Totes les despeses, incloses les còpies del projecte que es
produeixin, seran també per compte seu. Serà responsable de qualsevol demora que doni lloc
els errors en aquesta tramitació.

10.5.2. Validesa del pressupost
El pressupost del projecte serà vàlid per un període màxim de 90 dies, transcorreguts els quals
s’aplicarà sobre la totalitat d’aquest, l’increment o la disminució en percentatge igual al que l’estat
publiqui en concepte d’increment de preus, no podent sobrepassar en cap cas l’índex de
fluctuació oficial. Al preu indicat en el pressupost se li repercutirà l’IVA corresponent.

10.5.3. Canvi de constructor
L’adjudicatari no podrà cedir ni traspassar a cap altre persona física o jurídica la contractació,
sense la plena ni expressa autorització de l’administració.

10.5.4. Autoritzacions i documentació complementària
Adjunt a aquest projecte l’empresa instal·ladora haurà de presentar els següents documents:
-

Comunicació de connexió a la companyia distribuïdora.
Declaració de conformitat dels inversors fotovoltaics per a la connexió a la xarxa
Certificat dels inversors en sistemes FV connectats a la xarxa elèctrica.
Presentar davant l’organisme competent la comunicació d’obertura de centre de Treball.
Al finalitzar la instal·lació es presentarà davant de la OGE tota la documentació
necessària per inscriure la instal·lació com un generador segons l’ITC BT 40 a la secció
de seguretat industrial de la Direcció General d’energia , mines i seguretat industrial.
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INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA
PER AUTOCONSUM DE 11,7 kWp (10kWn)
CONNECTADA A LA XARXA INTERIOR DE
CONSUM
D’UNA
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AGROPECUÀRIA
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1 INTRODUCCIÓ
1.1

JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

Es redacta el present Estudi bàsic de Seguretat i Salut donat que no es donen cap dels
supòsits previstos en l’apartat 1 art. 4 del RD 1627/1997, de 24 d’Octubre, del Ministeri de
Presidència, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat en les obres de
construcció.
D’acord amb el punt 2 de l’Article 4, la obra projectada està subjecta a un Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut, ja que es compleixen els següents requisits:
-

1.2

El pressupost d’execució per contracte inclòs en el projecte és inferior a 450.759,08 €.
No s’ha previst contractar més de 20 treballadors simultàniament
El volum total de mà d’obra estimada serà inferior a 500 dies de treball.
No es tracta d’obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses.

OBJECTE DE L’ESTUDI

Aquest estudi bàsic de seguretat i salut, estableix durant l’execució de l’obra, les previsions
pel que fa a la prevenció de riscos laborals i accidents professionals. Servirà per donar unes
directrius bàsiques al contractista per complir amb les seves obligacions en el camp de la
prevenció de riscos laborals, facilitant el seu desenvolupament sota el control del coordinador en
fase d’execució o de la direcció facultativa, d’acord amb el RD 1627/97 del 24 d’Octubre pel que
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

1.3

LEGISLACIÓ APLICABLE
La normativa principal aplicable a l’obra en la data en que es va redactar el projecte serà:
-

-

-

.

Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals de 8 de novembre de 1995
(B.O.E. 10 de novembre de 1995).
Decret 842/2002 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves
Instruccions Tècniques Complementàries.
Reial Decret 3275/1982 Reglament sobre Condicions Tècniques i
Garanties de Seguretat en centrals Elèctriques, Subestacions i Centre de
Transformació, amb les seves ITC’s.
Decret 28/11/69 RTLAAT.
Reial Decret 39/1997, reglament dels Serveis de Prevenció.
Reial decret 485/1997 pel qual s’estableixen les disposicions mínimes en
matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.
Reial decret 486/1997, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut en els llocs de treball.
Reial Decret 487/1997 pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que
comporti riscos, en particular lumbàlgia, per als treballadors.
Reial decret 773/1997 pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut relatives a la utilització dels Equips de Protecció Individual,
EPI’s.
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-

-

-

-

-

.

Reial Decret 1215/1997 pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball.
Reial decret 1314/1997 pel qual s’estableixen les condicions mínimes de
seguretat i salut en obres de construcció.
Reial Decret 1316/1989 pel qual s’estableixen les proteccions dels
treballadors enfront el soroll.
Reial decret 1627/1997, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció.
Reial decret 614/2001 pel qual s’estableixen les disposicions mínimes per
la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant dels riscos
elèctrics.
Reial Decret 286/2006 sobre la protecció de la salut i la seguretat dels
treballadors contra riscos relacionats amb l’exposició al soroll.
Reial Decret 396/2006 pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant.
Reial Decret 2177/2004 sobre equips de treball en treballs temporals en
alçada.
Reial Decret 171/2004 pel qual es desenvolupa l’article 24 de la llei
31/1995 , de Prevenció de riscos Laborals, en matèria de coordinació
d’activitats empresarials.
Reial Decret 604/2006 pel qual es modifica el RD 39/1997 en el que
s’aprova el Reglament de Serveis de Prevenció i el RD 1627/1997 pel qual
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de
construcció.
Llei 54/2003 de la Reforma del Marc Normatiu de la prevenció de riscos
laborals.
Llei 1331/2005 sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors
davant els riscos derivats o que poden derivar-se de l’exposició a
vibracions mecàniques.
Real Decret 2267/2004 del 3 de desembre, pel que s’aprova el Reglament
de seguretat contra incendis en els establiments industrials
Ordenances Municipals.
Altres Normes que el tècnic competent cregui convenient.
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2 DADES GENERALS DE L’OBRA
2.1.1

Descripció de l’obra

Aquest projecte consisteix en la instal·lació d’un generador fotovoltaic de 11,7 kWp (10
kWn) instal·lat en una estructura d'alumini sobre terreny, interconnectat a la xarxa interior
elèctrica de baixa tensió, amb la finalitat d’autoconsumir l’electricitat generada.
La instal·lació consta bàsicament d’un generador fotovoltaic format per 30 panells de
390Wp disposats sobre terreny orientats a Sud i 30º d’inclinació. La connexió es realitzarà amb
2 sèries de 15 panells que alimentaran 1 inversor de 10kWn.
El funcionament de la instal·lació serà el següent:
-

Els mòduls fotovoltaics generen electricitat en corrent continua aprofitant la
radiació solar.
La corrent continua es condueix fins a l'inversor de 10kWn que converteix el
corrent continu en altern.
La corrent alterna és conduïda fins al quadre general de maniobra i protecció de
la instal·lació interior.
En tot el recorregut s’hi posaran els protectors adequats, com caixes de protecció
de continua i alterna i armari de protecció.

Gairebé tots els treballs es realitzaran sobre terreny: muntatge de l’estructura, panells,
unions, estesa de conductors, caixes, canaletes, etc. Per la qual cosa no es farà necessari
prendre mesures de protecció especials.
Quan puntualment s’hagin de realitzar treballs amb l’escala o la plataforma, el personal
anirà lligat amb l’arnes en un punt de subjecció que suporti la força de la caiguda, així com la
correcta revisió i col·locació de l’escala per evitar lliscament de la mateixa o trencament dels
graons.

2.1.2

Titular
Tot seguit es detallen les dades del titular de la instal·lació:

.

Titular

Xavier Calzas Estela

NIF

40.434.114-E

Adreça

C/ Sant Climent, 9

Població

Espolla

Codi postal

17753
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2.1.3

Emplaçament
Tot seguit es detallen les dades de l’emplaçament:

2.1.4

2.1.5

2.1.6

Adreça

Polígon 3 – Parcel·la 38

Població

Capmany

Codi postal

17750

Comarca

Alt Empordà

Província

Girona

UTMx

495.240

UTMy

4.690.561

Referència cadastral

17046A003000380000KU

Autor del projecte
Nom

David Asensio Coll

DNI

77.747.589-E

Titulació

Graduat en Enginyeria Elèctrica

Núm. Col·legiat

25.940 Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa

Adreça

C/ dels Forns, 25. Pol. Ind. La Cort

Població

Cardona

Codi postal

08261

Autor de l’estudi bàsic de seguretat i salut
Nom

David Asensio Coll

DNI

77.747.589-E

Titulació

Graduat en Enginyeria Elèctrica

Núm. Col·legiat

25.940 Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa

Adreça

C/ dels Forns, 25. Pol. Ind. La Cort

Població

Cardona

Codi postal

08261

Pressupost i temps d’execució de l’obra

El pressupost de l’obra és de 12.350€ IVA a part
El termini d’execució previst és de 5 dies
Previsió de 3 treballadors com a màxim
Degut al cost estimat de l’obra i al volum de la mà d’obra, es fa obligatori, en fase de redacció de
projecte, l’elaboració d’un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

.
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2.1.7

Pla d’execució

El pla d’execució previst des del inici fins l’acabament de la instal·lació és de 25 dies
laborables. En el següent quadre podem veure amb més detall el pla d’execució de l’obra amb
les tasques a realitzar:
TASQUES
REPLANTEIG
ACOPI DEL MATERIAL
MOVIMENT DE TERRES I RASES
MUNTATGE

SETMANA 1

SETMANA 2

SETMANA 3

SETMANA 4

SETMANA 5

ESTRUCTURA
MÒDULS FOTOVOLTAICS
CABLEJAT
INVERSORS
QUADRES DE PROTECCIÓ CC I CA
QUADRE DE PROTECCIÓ I MESURA
INTERCONNEXIÓ

PROVES
CONNEXIÓ PROVISIONAL

.
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3 ESTABLIMENT POSTERIOR D’UN PLA DE SEGURETAT I
SALUT A L’OBRA
L’estudi de seguretat i salut, ha de servir també de base per a que les empreses
constructores, contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms que hi participin en les
obres, abans del seu començament puguin elaborar un Pla de Seguretat i Salut tal i com indica
l’articulat del RD 1627/97.
En aquest pla es podran modificar alguns dels aspectes senyalats en aquest estudi amb
els requisits que estableix la normativa. En definitiva, el Pla de Seguretat i Salut és el que
permetrà aconseguir i mantenir les condicions de treball necessàries per protegir la salut i la vida
dels treballadors durant el desenvolupament de les obres que contempla aquest Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
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5 CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA
5.1

Maquinària
La maquinària necessària per la realització de la instal·lació projectada és la següent:
-

5.2

Camió - ploma
Tràiler per transport
Màquines per al moviment de terres
Plataforma elevadora
Equip per perforar
Màquines eines: Serra circular, taladre, perforadora, etc..

Mitjans auxiliars
Els mitjans auxiliars que s’utilitzaran a l’obra seran:
-

5.3

Bastides
Escales de mà
Eines manuals

Accessos

L’accés a l’obra es realitzarà per les zones de pas establert on es realitzi la instal·lació. Si
existeix un lloc de circulació habitual de persones, serà una circumstància que es tindrà en
compte. Es consideren les següents mesures de protecció per cobrir el risc de les persones que
transitin pels voltants de l’obra:
-

-

Muntatge de tanques metàl·liques o elements prefabricats, separant la
zona de l’obra amb l’exterior.
Es col·locaran barreres, baranes o altres mitjans alternatius per guiar als
treballadors quan hagin de creuar indrets perillosos( risc de caiguda, línies
aèries d’energia elèctrica, proximitat a canalitzacions que transportin fluids
amb alta pressió o temperatura, productes químics o inflamables,...)
Les vies de circulació dels emplaçaments, tant les situades en l’interior com
en l’exterior incloses portes, passadissos, escales i rampes, s’utilitzaran
conforme el seu ús previst.

En cas de perill, els treballadors hauran de poder evacuar tots els llocs de treball
ràpidament i en condicions de màxima seguretat.
Prèviament al inici dels treballs a l’obra, i degut al pas freqüent de personal, es
condicionaran els accessos senyalitzant-los i protegint-los convenientment, així com l’entorn
d’actuació, amb senyals del tipus:
-

.

Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra.
Prohibit fumar.
Prohibit encendre foc.
Utilització obligatòria de casc.
Utilització obligatòria de guants.

9

-

5.4

Utilització obligatòria de calçat de seguretat.
Protecció individual obligatòria contra caigudes.
Perill de caigudes a diferent nivell.
Perill de caigudes al mateix nivell.

Subministrament d’energia elèctrica

S’utilitzarà la instal·lació elèctrica existent a la instal·lació, i en cas necessari es disposarà
d’un grup electrogen.

5.5

Subministrament d’aigua potable

El subministrament d’aigua potable serà a través de las conduccions habituals de
subministrament en la zona. En el cas que no sigui possible es disposarà de les mesures
necessàries (dipòsits,...) que garanteixin un subministrament regular.

5.6

Serveis higiènics

Es disposarà de serveis higiènics suficients i reglamentaris. Si fos possible, les aigües
fecals es connectaran a la xarxa de clavegueram, en cas contrari, es disposarà de mitjans que
facilitin la seva evacuació o trasllat a llocs específics destinats per a aquest fi.

5.7

Interferències i serveis afectats per l’execució de l’obra

Abans del començament de qualsevol treball de moviment de terres i excavacions, es fa
necessari conèixer tots els serveis que es puguin veure afectats per la mateixa, com l’abastiment
d’aigua, electricitat, xarxa de sanejament, etc., per estar previnguts i prendre les mesures
oportunes davant qualsevol eventualitat que pugui presentar-se durant la realització d’aquests
treballs.

.
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6 ANÀLISIS DELS
PROTECCIONS.
6.1

RISCOS,

MESURES

PREVENTIVES

I

Introducció

En primer lloc es farà una relació dels possibles riscos que poden existir en cada fase,
seguidament es realitzarà una avaluació de cadascun d’ells i es proposaran mesures
preventives generals i les proteccions tant col•lectives com individuals necessàries per reduir
els riscos descrits anteriorment.
La prevenció sobre la utilització de màquines i eines es desenvoluparà d’acord amb els
següents principis:
-

6.2

Reglamentació inicial, es complirà tot el que s’indica en reglament de les
màquines, les ITC corresponents i les especificacions del fabricant.
L’ús de maquinària estarà limitat només al persona preparat i autoritzat per
al seu ús.
Equips de protecció individual (EPI’s)
Ús de protecció col·lectives

Riscos laborals evitables: Mesures tècniques de prevenció
Riscos laborals evitables:
-

Riscos derivats del trencament d’instal·lacions elèctriques existents.
Riscos derivats de contactes accidentals amb instal·lacions elèctriques.
Riscos derivats per la presència d’electricitat.
Riscos derivats de la ruptura d’instal·lacions d’aigua existents.
Riscos derivats per la presència d’aigua.
Riscos derivats de la ruptura d’instal·lacions de gas existents.
Riscos derivats de la presència de gas.

Un cop identificades les zones per on transcorren els subministraments anomenats s’hauran
de senyalitzar i protegir amb els medis adequats. En cas necessari, es contactaria amb el
responsable del servei per decidir amb un acord mutu les mesures preventives o inclús arribar a
sol·licitar la suspensió temporal del subministrament.

6.3

Riscos laborals no evitables: Mesures tècniques de protecció

Els riscos laborals inevitables es deuen a la inexistència d’un nivell de seguretat absolut a
l’hora de realitzar alguna activitat laboral. És d’obligat compliment per part de l’empresa protegir
al treballador enfront els riscos laborals i igualment per part del treballador cooperar amb
l’empresari.
Riscos laborals no evitables:
.

Caiguda de personal a diferent nivell
Caiguda de personal al mateix nivell
Caiguda per desplom o esfondrament
Caiguda d'objectes per manipulació
11

-

Trepitjades sobre objectes
Cops o talls per objectes o eines
Ferides o contusions en extremitats
Projecció de fragments o partícules
Atrapament per o entre vehicles
Contactes elèctrics directes amb conductors o parts nues
Contactes elèctrics directes amb peces en tensió per fallada
Explosió
Incendi
Soroll
Sobreesforços, postures forçades i moviments repetitius
Estrès tèrmic degut a la intempèries

Davant els riscos laborals no evitables esmentats s’utilitzaran mesures tècniques de protecció
tals com els equips de protecció personal (EPI’s) o les proteccions col·lectives.

6.3.1

Consideracions respecte l’ús de equips de proteccions personals (EPI’S).

Un Equip de Protecció Individual (EPI) és qualsevol equip destinat a ser portat pel
treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o
salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. La necessitat d’utilitzar un EPI
s’interposarà quan no es pugui controlar un risc mitjançant mesures tècniques o un sistema de
protecció col·lectiva.
Per Real Decret 1407/1992, de 20 de novembre, es regulen les condicions per a la
comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual, portant a
efecte el que disposa la Directiva del Consell 89/686 / CEE, de 21 de desembre, sobre
aproximació de les legislacions dels Estats membres, relatives als equips de protecció individual.
El marcatge CE que indica el compliment de la norma 89/686 / CEE, de 21 de desembre
garanteix que l'EPI compleix amb les exigències essencials de seguretat i salut.
S’ha de tenir en compte que aquestes proteccions no poden provocar un risc diferent del
que es tracta d’evitar.
Els possibles equips de protecció individual a utilitzar a l’obra seran:
-

-

.

Cascos protectors que compleixin les especificacions per a tot el personal
que desenvolupi alguna tasca a l’interior de l’obra.
Protectors auditius per a tots els treballs que es desenvolupin en entorns
amb nivells sonors superiors als permesos per la normativa vigent.
Guants protectors adequats per a cada tasca realitzada.
Ulleres hermètiques tipus cassoleta per protecció ocular quan es realitzin
feines de desbarbat de peces metàl·liques.
Ulleres protectores de seguretat per aquells treballs que en general
comportin un risc d’introducció de partícules a l’ull.
Calçat de seguretat(botes o sabates) antipunxonament, amb aïllament com
a mesura preventiva davant el risc de cops en les extremitats inferiors i
contactes elèctrics directes i indirectes.
Mascaretes respiratòries buconassals amb filtre mecànic i de carboni actiu,
en totes aquelles tasques que es desenvolupin en ambients de fums de
soldadura.
Cinturons de seguretat i arnés de seguretat.
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-

6.3.2

Roba de treball.

Consideracions respecte l’ús de proteccions col·lectives.

La protecció col·lectiva és aquella que protegeix simultàniament a varis treballadors per
fer front a un risc laboral.
La protecció col·lectiva que s’esculli haurà de reunir els següents requisits.
•
•
•
•
•
•

Ha de ser forta i segura.
Haurà d’impedir el perill abans que limitar-lo.
Haurà d’eliminar al treballador la sensació d’inseguretat.
Protegirà als treballadors en qualsevol fase del treball.
La protecció escollida no molestarà per treballar.
Es comprovarà la seva instal·lació per una persona competent.

Els possibles equips de protecció col·lectiva segons convingui a utilitzar a l’obra són:
-

6.4

Línies de vida que actuen per evitar una caiguda o que el treballador arribi a
una zona de risc
Baranes de material rígid i resistent
Il·luminació suficient per mantenir una correcta visibilitat
Ordre i neteja per treballar en un ambient més segur, còmode i agradable
Senyalitzacions
Sistemes de protecció contra incendis

Instal·lació provisional contra incendis durant l’execució de l’obra

Els medis d’extinció seran extintors portàtils de pols polivalent per adaptar-se als tipus de foc
A,B i C. Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles i suficientment ben il·luminats.
Senyalització adequada, indicant els llocs on es prohibeix fumar, la situació dels extintors i
els camins d’evacuació.

.
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7 IDENTIFICACIÓ DE RISCOS I MESURES DE PROTECCIÓ
El present estudi bàsic de seguretat i salut consta d'una sèrie de processos o sectors, que
s'han considerat més habituals. Els processos s'han dividit en subprocessos i aquests en fases
d'execució. Cadascuna de les fases consta:
-

Identificació dels riscos laborals
Mesures de seguretat
Proteccions col·lectives
Proteccions individuals

7.1

Procés constructiu

7.1.1

Replanteig

En aquesta fase es marca la zona de terreny on aniran els diferents elements de la
instal·lació i es marcarà la situació dels mòduls fotovoltaics en la coberta. Es posaran senyals
de prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra.

.

-

Identificació dels riscos laborals:
o Caigudes de personal al mateix nivell.
o Caigudes de personal a diferent nivell.
o Ferides i contusions en extremitats.
o Atropellaments i aixafament del personal.
o Cops o talls per objectes o eines.
o Caiguda d’objectes per manipulació.
o Caiguda d’objectes per desplom.
o Estrès tèrmic degut a treballa la intempèrie.
o Sobreesforç, postures forçades i moviments repetitius.

-

Mesures de seguretat:
o Es durà a terme una inspecció visual per la persona encarregada sobre el
terreny de manera que s’identifiquin els indrets susceptibles a problemes de
coordinació entre les empreses i les zones de interferència de treballadors
amb vehicles, amb la finalitat de senyalitzar-les convenientment.
o L’obra estarà senyalitzada tant frontalment com longitudinalment en totes les
zones on es realitzin treballs.
o En treballs d’alçada:
 Col·locar protecció perimetral de 90 cm amb sòcol i rodapeus de 15
cm com a mínim. Entre la base de la plataforma de treball i la barana
de 90 cm, es col·loca un arriostrament per poder suportar una
càrrega de 150 kg per metre lineal. Utilitzar cinturons de seguretat i
EPI’s.
 Col·locació de xarxes de seguretat: Les xarxes de seguretat són una
protecció col·lectiva que tenen per objectiu impedir o limitar la
caiguda de persones o objectes. La xarxa s’elabora amb cordes de
fibra normalment sintètica com per exemple polièster, poliamida,
polietilè i polipropilè. Normalment estan formades per una xarxa de
poliamida, amb una mida de malla màxima de 10mm, formada per
corda (d’uns 4mm per 10mm de malla), corda perimetral amb
guardacaps, i amb resistència suficient per cada cas concret d’ús.

14

o

o

.

Aquest conjunt de xarxa-suport ha d’estar ancorat a elements fixes
de la construcció, per que proporcioni una protecció adequada. Les
xarxes poden sor horitzontals o verticals, tipus tenis, de mènsula,
forca o de gran extensió. Van subjectes a uns suports verticals o
forjats. És necessari deixar un espai de seguretat entre la xarxa i el
terra, o entre la xarxa i qualsevol obstacle per raons d’elasticitat
d’aquesta. Els requisits de resistència hauran de respondre al risc
detectat (nivell, nº de plantes, metres de recorregut de caiguda,...),
així com la garantia de recollida, atenent igualment als límits d’ús.
Manteniment de l’ordre i la neteja en cadascun dels treballs a realitzar,
deixant les zones trànsit lliures d’obstacles per evitar el risc de cops i
caigudes.
Neteja: Per evitar punxades, entrebancs o caigudes, s’escombrarà el lloc de
treball i es retiraran els restos de material que hagin caigut al terra. Es
disposaran zones d’emmagatzematge de residus.

-

Proteccions col·lectives
o Senyalitzar i tancar la zona de treball.
o Línies de vida: Les línies de vida són un sistema de protecció format per un
cable o rail que va fixat a la paret o estructura mitjançant uns ancoratges i
una peça corredissa (cistella) dissenyada de manera que no pugui sortir del
sistema i poden ser horitzontals i verticals:
• Les línies de vida horitzontals ofereixen una gran llibertat de moviments ja
que estan dissenyades per que el carro pugui desplaçar-se lliurement per la
totalitat de la seva longitud sense necessitat d'intervenció manual. El
treballador va subjecte al carro mitjançant un element d'amarratge del qual
no pot deixar-se anar a cap moment per accident o descuit. Les línies de
vida horitzontals s'instal·len com a sistema antiàcida en el qual, la línia de
vida actua un cop s'ha produït la caiguda, o bé, com a sistema de
limitació de moviment per evitar que el treballador pugui arribar a la zona de
risc de caiguda. S'instal·len en cobertes, terrasses, façanes, estructures
elevades, etc.
• Les línies de vida verticals són un sistema de protecció format per un cable
o rail que va fixat a l'estructura de l'escala i un dispositiu anticaigudes que
llisca lliurement pel cable o rail però que es bloqueja en el moment en què
es produeix una caiguda. Les línies de vida verticals són una eficaç
solució per la seva funcionalitat i facilitat de maneig per a accessos i sortides
verticals en façanes, escales o grans estructures en les quals no es disposa
de sistema anticaigudes. Poden ser permanents o mòbils, en aquest cas,
durant l'execució d'obres o en treballs molt ocasionals o puntuals les línies
temporals són la millor solució ja que permeten tenir el personal protegit
davant les caigudes en situacions diverses
o Baranes perimetrals.

-

Proteccions individuals:
o Casc de seguretat homologat.
o Calçat de seguretat homologat
o Guants homologats.
o Cinturons de seguretat i arnés de seguretat amb línia de vida.
o Protectors dels ulls i de la cara
o Protecció de mans i braços
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7.1.2

Acopi i transport de materials

El material es transportarà a través de mitjans de transport propis de l’empresa
instal·ladora o aliens, i es descarregarà a peu d’obra per el seu posterior muntatge.

.

-

Identificació dels riscos laborals:
o Atropellaments, aixafaments i col·lisions originats per maquinària i vehicles.
o Bolcament i lliscament de vehicles en obra.
o Caigudes a diferent nivell.
o Caigudes al mateix nivell.
o Sobreesforços.
o Partícules de pols.
o Xoc entre vehicles.
o Contacte amb línies elèctriques
o Soroll
o Ensorrament o soterrament

-

Mesures de seguretat:
o S'ha d'establir zones específiques d'emmagatzematge de materials,
degudament delimitades. Els paquets de perfils metàl·lics s'han
d'emmagatzemar en posició horitzontal (mai en posició vertical)
sobre palets de fusta, fins altures no superiors a 1,50 m. Aquests
emmagatzematges s'han de fer en el lloc que indiqui el pla de l'obra, però
sempre prop del lloc de muntatge, tractant de no interferir amb altres aplecs
o treballs. Al costat dels paquets de perfils, s'emmagatzemen també els
palets de materials diversos així com elements de les instal·lacions com
panells, equips elèctrics i de pressió, etc.
o Mantenir un ordre en els materials, delimitant la zona d’apilament i
mantenint-la neta i lliure d’obstacles.
o Per evitar sobreesforços, la manipulació de materials s’ha de realitzar
sempre per mitjans mecànics sempre que sigui possible. No s’alçaran
càrregues superiors a 25 kg de forma manual.
o Per la manipulació manual d’objectes, es mantindrà l’esquena recte; hauran
d’estar nets i sense substancies que el facin relliscar; la base de recolzament
serà estable. Utilitzar mitjans auxiliars sempre que sigui possible, com
carretons, transpalets, etc...
o Per als vehicles: els elements de seguretat ha d’estar en bones condicions,
és a dir, revisar les ITV’s. Utilitzar els vehicles només amb el fi establert;
limitar la velocitat de circulació en el recinte de l’obra a 15 km/h en zones
amb treballadors. Els mitjans de transport automotors disposaran de pòrtic
de seguretat. Per les plomes de seguretat es respectarà la capacitat de
càrrega de l’element de càrrega /descàrrega.
o En camions de transport, abans de iniciar les operacions de càrrega i
descàrrega posar el fre de mà del vehicle i posar calzes a les rodes. Les
operacions de càrrega i descàrrega seran dirigides per una persona.
o En camions de transport, en la operació de transport, en la plataforma, els
materials no subjectats no superaran la pendent del 5% i es cobrirà amb
lones lligades. La càrrega del vehicle es repartirà uniformement , es lligarà
la càrrega amb cadenes, cordes, sirgues o altres mitjans per evitar que la
càrrega quedi sense subjectar i eviti la possibilitat de desplaçament. Els
vehicles, un cop carregats es desplaçaran amb cautela, vigilant
especialment en les corbes i en els sotracs.
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o
o
o

o
o
o
o

o

-

.

En els camions grua, abans d’iniciar les maniobres es calçaran les rodes i
els gats estabilitzadors. Els ganxos disposaran de pestell de seguretat.
Es prohibeix superar la capacitat màxima de la ploma.
Es prohibeix realitzar la suspensió de càrregues de forma lateral quan la
superfície de recolzament del camió estigui inclinada cap el costat de la
càrrega.
Es prohibeix la presència de persones en torn al camió-grua a menys de 5
metres de distància.
Es prohibeix el pas per sota de les càrregues en suspensió.
Es prohibeix la realització de tasques en el radi d’acció de les càrregues
suspeses.
En treballs d’alçada, col·locar protecció perimetral de 90 cm amb sòcol i
rodapeus de 15 cm com a mínim. Entre la base de la plataforma de treball i
la barana de 90 cm, es col·loca un arriostrament per poder suportar una
càrrega de 150 kg per metre lineal. Utilitzar cinturons de seguretat i EPI’s.
Estintolament i perfilat de talussos, fosses i rases.
Tasca que consisteix en apuntalar o reforçar amb diferents sistemes
(elements metàl·lics o de fusta), les excavacions que ofereixen risc
d'enfonsament. Els treballs a realitzar impliquen el muntatge de de
mitjans mecànics o físics al llarg de les parets de l'excavació, que serviran,
de manera temporal, per impedir que una rasa excavada modifiqui les seves
dimensions (geometria) en virtut a l'empenta de terres.
Els factors que determinen el tipus d'apuntalament són: la profunditat de la
rasa; la naturalesa del terreny; el nivell freàtic; les sobrecàrregues degudes
al trànsit, aplec de materials a les proximitats, edificacions pròximes, etc, i
les dimensions de la rasa.

Proteccions col·lectives
o Senyalitzar i tancar la zona de treball: Una senyalització (horitzontal o
vertical) que, referida a un objecte, activitat o situació determinades,
proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en
el treball mitjançant un senyal en forma de panell, un color, un senyal
lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal gestual, segons
procedeixi.
La senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d'utilitzar-se on el
factor de risc existeixi, i sempre que es posi de manifest la necessitat de:
cridar l'atenció dels treballadors sobre la existència de determinats riscos,
prohibicions o obligacions; alertar els treballadors quan es produeixi una
determinada situació d'emergència; facilitar als treballadors la localització i
identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció, evacuació,
emergència o primers auxilis i orientar o guiar els treballadors que realitzin
determinades maniobres perilloses.
La senyalització no s'ha de considerar una mesura substitutòria de les
mesures de protecció col·lectiva ni de la formació i informació dels
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. L'elecció del tipus
de senyal i del nombre i emplaçament d'aquestes es realitzarà de manera
que la senyalització resulti el més eficaç (clara) possible.
La senyalització haurà de romandre en tant persisteixi la situació de risc que
la motiva.
Els mitjans i dispositius de senyalització hauran de ser, mantinguts i
verificats regularment, i reparats o substituïts quan sigui necessari.
o Línies de vida o baranes perimetrals
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7.1.3

Proteccions individuals:
o Casc de seguretat homologat.
o Calçat de seguretat homologat
o Guants homologats.
o Cinturons de seguretat i arnés de seguretat amb línia de vida.
o Roba de treball (roba d’aigua i botes d’aigua de seguretat, en cas de ser
necessàries)

Muntatge de l’estructura

Col·locació de l’estructura metàl·lica que suportarà els mòduls fotovoltaics. Aquesta tasca
es realitzarà directament sobre l’estructura de la coberta.
Per la realització d’aquest treballs s’utilitzarà camió-ploma, plataforma elevadora o similar.

.

-

Identificació dels riscos laborals:
o Caigudes de personal al mateix nivell.
o Caigudes de personal a diferent nivell.
o Sobreesforços.
o Generació de partícules pols.
o Talls amb objectes punxents.
o Talls per utilització de màquines-eines.
o Talls per manipulació d’eines manuals.
o Caigudes d’objectes sobre persones.
o Lesions oculars per cossos estranys.
o Cremades a la cara.
o Projecció de fragments o partícules.
o Radiacions no ionitzants per soldadura o exposició al sol.
o Postures forçades o moviments repetitius

-

Mesures de seguretat:
o Per evitar sobreesforços, la manipulació de materials s’ha de realitzar
sempre per mitjans mecànics sempre que sigui possible. No s’alçaran
càrregues superiors a 25 kg de forma manual.
o Manteniment de l’ordre i la neteja en cadascun dels treballs a realitzar,
deixant les zones trànsit lliures d’obstacles per evitar el risc de cops i
caigudes.
o Els operaris responsables de realitzar les tasques d’elevació i col·locació de
materials seran qualificats i tindran la formació especialitzada i adequada pel
control del vehicle o maquinària.
o El vehicle o maquinària s’haurà d’instal·lar i utilitzar correctament, mantenintse en bon estat, i no podrà ser utilitzat per un altre finalitat diferent a la que
estan destinats. S’haurà de col·locar de manera visible el valor de la seva
càrrega.
o En el muntatge de l’estructura només es podran muntar i desmuntar sota
vigilància, control i direcció d’una persona competent.
o Els treballs d’alçada només es podran realitzar, en principi, amb l’ajuda
d’equips concebuts per aquest fi o utilitzant dispositius de protecció
col·lectiva, com baranes, plataformes o xarxes de seguretat. Si per la
naturalesa de la coberta no fos possible la seva utilització, els operaris
utilitzaran cinturons de seguretat amb ancoratge o altres mitjans de protecció
equivalent.
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7.1.4

Senyalitzar i tancar la zona de treball.
Les bastides disposaran de plataformes de treball de 60 cm d’amplada
mínima i baranes de 90 cm d’alçada amb rodapeu. Les bastides estaran
sotmesa a probes de càrrega per verificar la seva resistència. L’accés a les
bastides es realitzarà a través d’escales de mà sòlidament subjectades i
sense perill de desplaçament.

-

Proteccions col·lectives
o Senyalitzar i tancar la zona de treball
o Línies de vida o baranes perimetrals
o Il·luminació de la zona de treball

-

Proteccions individuals:
o Ús obligatori de casc de seguretat homologat.
o Calçat de seguretat homologat
o Guants de cuir.
o Roba de treball
o Ulleres de protecció.
o Caretes específiques en treballs de soldadura.
o Cinturons de seguretat i arnés de seguretat amb línia de vida

Muntatge dels mòduls fotovoltaics.

El treball de instal·lació de mòduls fotovoltaics consistirà en el muntatge de les plaques
sobre l’estructura de suport.
Per la realització d’aquest treballs s’utilitzarà camió-ploma, plataforma elevadora o similar.

.

-

Identificació dels riscos laborals:
o Caigudes de personal al mateix nivell
o Caigudes de personal a diferent nivell.
o Sobreesforços
o Generació de partícules pols
o Talls amb objectes punxents.
o Talls per utilització de màquines-eines.
o Talls per manipulació d’eines manuals.
o Caigudes d’objectes sobre persones.
o Lesions oculars per cossos estranys.
o Descàrregues elèctriques

-

Mesures de seguretat:
o Per evitar sobreesforços, la manipulació de materials s’ha de realitzar
sempre per mitjans mecànics sempre que sigui possible. No s’alçaran
càrregues superiors a 25 kg de forma manual.
o Manteniment de l’ordre i la neteja en cadascun dels treballs a realitzar,
deixant les zones trànsit lliures d’obstacles per evitar el risc de cops i
caigudes.
o Els operaris responsables de realitzar les tasques d’elevació i col·locació de
materials seran qualificats i tindran la formació especialitzada i adequada pel
control del vehicle o maquinària.
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7.2

El vehicle o maquinària s’haurà d’instal·lar i utilitzar correctament, mantenintse en bon estat, i no podrà ser utilitzat per un altre finalitat diferent a la que
estan destinats. S’haurà de col·locar de manera visible el valor de la seva
càrrega.
En el muntatge dels mòduls fotovoltaics només es podran muntar i
desmuntar sota vigilància, control i direcció d’una persona competent.
Els treballs d’alçada només es podran realitzar, en principi, amb l’ajuda
d’equips concebuts per aquest fi o utilitzant dispositius de protecció
col·lectiva, com baranes, plataformes o xarxes de seguretat. Si per la
naturalesa de la coberta no fos possible la seva utilització, els operaris
utilitzaran cinturons de seguretat amb ancoratge o altres mitjans de protecció
equivalent.
Senyalitzar i tancar la zona de treball.
Les bastides disposaran de plataformes de treball de 60 cm d’amplada
mínima i baranes de 90 cm d’alçada amb rodapeu. Les bastides estaran
sotmesa a probes de càrrega per verificar la seva resistència. L’accés a les
bastides es realitzarà a través d’escales de mà sòlidament subjectades i
sense perill de desplaçament.

-

Proteccions col·lectives
o Senyalitzar i tancar la zona de treball
o Línies de vida o baranes perimetrals
o Il·luminació de la zona de treball

-

Proteccions individuals:
o Ús obligatori de casc de seguretat homologat.
o Calçat de seguretat homologat
o Guants de cuir.
o Roba de treball
o Ulleres de protecció.
o Caretes específiques en treballs de soldadura.
o Cinturons de seguretat i arnés de seguretat amb línia de vida

Instal·lació d’electricitat

La instal·lació elèctrica inclou la instal·lació dels cables, canalitzacions elèctriques, els
equips de baixa tensió, la fase de connexió i interconnexió amb la xarxa de BT, i la fase de proves,
tal i com queden reflectits en capítols anteriors d’aquest projecte.
-

.

Identificació dels riscos laborals:
o Caigudes de personal al mateix nivell
o Caigudes de personal a diferent nivell.
o Sobreesforços
o Talls amb objectes punxents.
o Talls per utilització de màquines-eines.
o Talls per manipulació d’eines manuals.
o Caigudes d’objectes sobre persones.
o Lesions oculars per cossos estranys.
o Cremades
o Electrocució
o Incendi
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-

Mesures de seguretat:
o Per evitar sobreesforços, la manipulació de materials s’ha de realitzar
sempre per mitjans mecànics sempre que sigui possible. No s’alçaran
càrregues superiors a 25 kg de forma manual.
o Manteniment de l’ordre i la neteja en cadascun dels treballs a realitzar,
deixant les zones trànsit lliures d’obstacles per evitar el risc de cops i
caigudes.
o Els operaris responsables de realitzar aquestes tasques seran qualificats i
tindran la formació especialitzada i adequada pel control del vehicle o
maquinària.
o El vehicle o maquinària s’haurà d’instal·lar i utilitzar correctament, mantenintse en bon estat, i no podrà ser utilitzat per un altre finalitat diferent a la que
estan destinats. S’haurà de col·locar de manera visible el valor de la seva
càrrega.
o Els treballs d’alçada només es podran realitzar, en principi, amb l’ajuda
d’equips concebuts per aquest fi o utilitzant dispositius de protecció
col·lectiva, com baranes, plataformes o xarxes de seguretat. Si per la
naturalesa de la coberta no fos possible la seva utilització, els operaris
utilitzaran cinturons de seguretat amb ancoratge o altres mitjans de protecció
equivalent.
o Senyalitzar i tancar la zona de treball.
o Les bastides disposaran de plataformes de treball de 60 cm d’amplada
mínima i baranes de 90 cm d’alçada amb rodapeu. Les bastides estaran
sotmesa a probes de càrrega per verificar la seva resistència. L’accés a les
bastides es realitzarà a través d’escales de mà sòlidament subjectades i
sense perill de desplaçament.
o Els treballs es realitzaran sense tensió durant el muntatge de la instal·lació.
o Abans de realitzar les proves de tensió, s’ha de revisar el conjunt de la
instal·lació, vigilant de que les connexions i empalmes no quedin
accessibles a tercers.
o Es disposarà de forma correcte els fusibles, magnetotèrmics, terminals,
diferencials, instal·lacions de terra i mànegues en quadres i grups elèctrics.
o Els muntatges i de muntatges elèctrics seran realitzats per un instal·lador
autoritzat.
o Si és precís la instal·lació d’un quadre elèctric provisional a l’obra, es tindrà
en compte: la seva situació en un lloc segur, allotjant proteccions contra els
contactes directes i indirectes, essent aquestes proteccions, un
magnetotèrmic de tall general i un diferencial automàtic. S’instal·larà la
posada a terra des de el moment d’inici de les obres.
o Els cables unipolars es marcaran amb cinta adhesiva blava, blanca o
vermella de PVC cada 1,5 m. Cada terna s’agruparà amb cinta similar, de
color negre, cada 1,5 m sense coincidir amb les anteriors. En el creuament
no es permetrà el pas de dos circuits pel mateix conducte.
o Els empalmes es faran seguint les instruccions i normes del fabricant.

-

Proteccions col·lectives
o Senyalitzar i tancar la zona de treball
o Línies de vida o baranes perimetrals
o Il·luminació de la zona de treball
o Perfecte estat de seguretat de les eines
o Manteniment i reposició de les proteccions
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-

Proteccions individuals:
o Ús obligatori de casc de seguretat homologat.
o Calçat de seguretat homologat
o Guants de cuir.
o Roba de treball
o Ulleres de protecció.
o Caretes específiques en treballs de soldadura.
o Cinturons de seguretat i arnés de seguretat amb línia de vida
o Escales aïllades per totes les parts

7.3

Maquinària

7.3.1

Maquinària d’elevació

S’utilitzarà camió-ploma o plataforma elevadora per la col·locació de la estructura i els
mòduls fotovoltaics

.

-

Identificació dels riscos
o Bolcament del camió-ploma o plataforma elevadora
o Electrocució
o Caigudes de personal al mateix nivell
o Caigudes de personal a diferent nivell.
o Sobreesforços
o Atrapament i aixafament
o Atropellament de persones
o Despreniment de la càrrega durant el transport
o Despreniment de la càrrega durant la tasca d’elevació
o Caigudes al pujar o baixar de la cabina.

-

Mesures de seguretat:
o El camió-ploma o plataforma elevadora tindrà vigent el llibre de
manteniment
o El ganxo tindrà pestell de seguretat en prevenció del despreniment de la
càrrega.
o El responsable de la manipulació de la càrrega o el responsable de la
màquina, comprovarà el correcte recolzament dels gats estabilitzadors
abans d’entrar en servei el camió-ploma o la plataforma elevadora.
o Les maniobres de càrrega i descàrrega estaran sempre guiades per un
especialista.
o Es prohibeix sobrepassar la càrrega màxima admesa pel fabricant del
camió-ploma o plataforma elevadora.
o El gruista tindrà la càrrega sempre a la vista. Si això no fos possible, les
maniobres estaran dirigides per una altre persona.
o Es prohibeix utilitzar el camió-ploma o plataforma elevadora per arrossegar
càrregues.
o Les rampes d’accés als llocs de treball no superaran el 20% per evitar el
bolcament.
o Es prohibeix realitzar la suspensió de càrregues de forma lateral quan la
superfície de recolzament del camió estigui inclinada cap el costat de la
càrrega.
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7.3.2

Es prohibeix la presència de persones en torn al camió-grua a menys de 5
metres de distància.
Es prohibeix el pas per sota de les càrregues en suspensió
Es prohibeix la realització de tasques en el radi d’acció de les càrregues
suspeses.
Els treballs d’alçada només es podran realitzar, en principi, amb l’ajuda
d’equips concebuts per aquest fi o utilitzant cinturons de seguretat.

-

Proteccions col·lectives
o Senyalitzar i tancar la zona on es posicioni el camió grua o la plataforma
elevadora.

-

Proteccions individuals:
o Casc de seguretat homologat.
o Calçat de seguretat homologat.
o Guants de seguretat.
o Roba de treball
o Ulleres de protecció.
o Cinturons de seguretat i arnés de seguretat.

Eines elèctriques

En aquest apartat s’engloben els riscos i les mesures de prevenció derivades de la
utilització d’eines accionades amb energia elèctrica, d’una manera genèrica.

.

-

Identificació dels riscos més freqüents
o Talls
o Cremades
o Cops
o Projecció de fragments
o Caiguda d’objectes
o Electrocució
o Vibracions
o Soroll

-

Mesures de seguretat:
o Les eines han d’estar protegides elèctricament amb doble aïllament
o Els motors elèctrics estaran protegits per la carcassa per evitar els riscos
d’atrapament o d’electrocució.
o Les eines de tall tindran el disc protegit amb una carcassa antiprojeccions.
o Es prohibeix deixar les eines elèctriques abandonades al terra o en marxa.
o Els treballadors rebran instruccions concretes de l’ús correcte de les eines
a utilitzar.

-

Proteccions individuals:
o Casc de seguretat homologat.
o Calçat de seguretat homologat.
o Guants de seguretat.
o Roba de treball
o Ulleres de protecció.
o Cinturons de seguretat i arnés de seguretat.
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7.4

Mascareta filtrant.
Mascareta buconassal antipols amb filtre mecànic.
Protectors auditius.

Eines manuals

En aquest apartat s’engloben els riscos i les mesures de prevenció derivades de la
utilització d’eines accionades manualment, d’una manera genèrica.

7.5

-

Identificació dels riscos més freqüents
o Talls
o Cremades
o Cops
o Projecció de fragments
o Caiguda d’objectes
o Postures forçades i moviments repetitius
o Descarregues elèctriques

-

Mesures de seguretat:
o Les eines manuals s’utilitzaran només en les tasques per les que han estat
fabricades.
o Abans del seu ús, es revisaran i es retiraran les que no estiguin en bones
condicions.
o Es mantindran netes d’olis, greixos i altres substàncies lliscants.
o Per evitar caigudes, talls o altres riscos, es mantindrà un ordre en el lloc de
treball col·locant les eines en el seu lloc adequat, evitant deixar-les en el
terra arbitràriament.
o Els treballadors rebran instruccions concretes de l’ús correcte de les eines
a utilitzar.

-

Proteccions individuals:
o Casc de seguretat homologat.
o Calçat de seguretat homologat.
o Guants de seguretat.
o Roba de treball
o Ulleres de protecció.
o Cinturons de seguretat i arnés de seguretat.
o Mascareta filtrant.
o Protectors auditius.

Consideracions respecte als aparells i eines d’elevació

En aquest apartat es detallaran les normes de seguretat aplicables a tots els tipus d’eines
que intervenen en la maniobra d’elevació. Durant l’execució de l’obra es decidirà segons
convingui quin tipus d’eina s’ha d’utilitzar i es seguiran la normativa aplicable a cada eina.

.
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-

Politges:
o Les politges s’utilitzaran exclusivament quan girin bé, havent de revisar
sempre abans el seu ús.
o Per la subjecció es disposaran de cargols amb femella, grillets de
passadors o de cargol i femella.

-

Camises:
o Es rebutjaran les camises que tinguin cables trencats.
o S’utilitzaran únicament les adequades a cada cable.
o Les puntes s’asseguraran amb retencions.

-

Granotes:
o Es revisaran periòdicament, rebutjant les que siguin dubtoses.
o Els grillets hauran d’estar en bones condicions.
o Les parts mòbils estaran ben greixades.
o S’utilitzarà només l’adequada per a cada cable.
o Al instal·lar-la en el cable, es tancarà comprovant l’estrenyament.

-

Grillets:
o Únicament s’utilitzaran els que no estiguin deformats, ni tinguin el buló tort.
o El buló que porti rosca s’estrenyerà al màxim, si no porta rosca
s’assegurarà amb grupilla.

-

Giratoris
o Es desmuntaran periòdicament per revisió dels seus rodaments, incloent
una etiqueta amb la data de revisió .
o S’utilitzaran únicament els apropiats a cada cable, ala tensió d’arriostrat i a
la politja.

-

Gats:
o Només s’utilitzaran per aixecar càrregues inferiors a la màxima admissible
que permeti el fabricant.
o Es recolzaran sobre una bona base i ben centrats.
o Una vegada la càrrega estigui elevada, es col·locaran calzes.
o Els gats de cargol o cremallera, hauran de tenir dispositius que impedeixin
que el cargol o cremallera surti del la seva posició. A més, es greixaran
periòdicament.
o Els gats hidràulics i neumàtics haurà de dur un sistema que eviti la seva
caiguda en cas de fallida.

-

Eixos:
o S’utilitzaran per suportar pesos de bobines inferiors a la càrrega màxima
admissible i disposaran de fre.

-

Tràctels:
o Es revisaran periòdicament i sempre abans de la seva utilització es
rebutjaran els defectuosos. Els ganxos disposaran de pestells de
seguretat.

-

Plomes d’elevació:
o Duran una placa característica amb l’esforç màxim de treball permès.
o Obligatòriament es verificarà el seu estat abans de la seva utilització.
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7.6

.

-

Cordes:
o Coeficient mínim de seguretat de 10.
o Es manipularan amb guants de cuir.
o Es protegiran quan s’hagi de treballar sobre arestes i cantells vius.
o Es netejaran i assecaran un cop acabat el seu ús.
o Es conservaran enrotllades i protegides d’agents químics i atmosfèrics.
o Es tindrà en compte que a l’unir varies cordes d’igual secció amb nusos,
aquestes disminueixen la seva resistència entre un 30% i un 50 %.
o Es prohibeix arrossegar les cordes pel terra per evitar el contacte amb
d’agents químics, aigua o qualsevol altre efecte que pugui alterar les seves
condicions físiques.

-

Cables:
o Els cables tindran un coeficient de seguretat mínim de 6.
o Es manipularan amb guants de cuir
o Les bobines sempre giraran en sentit determinat pel fabricant.
o Per tallar un cable es precís lligar als dos costats del tall per tal d’evitar que
es desfacin els extrems.
o Es revisarà periòdicament i sempre abans de la seva utilització,
comprovant que no hi hagi nusos, coqueres, filferros trencats, corrosió

-

Eslingues
o Han de tenir igual o més càrrega de ruptura que el cable d’elevació.
o L’angle format pels ramals ha d’estar comprés entre 60 i 90 º
o No es creuaran mai dues eslingues en un ganxo.
o No situar mai una unió sobre el ganxo ni sobre l’anell de càrrega.
o Protegir –les de les arestes i cantells vius.
o Evitar el seu lliscament sobre el metall.

Danys a tercers
-

Riscos
o Caiguda de persones
o Caiguda de materials
o Interferències per descàrregues

-

Mesures de protecció
o Cercat de la façana a via pública afectada amb la tanca
o Senyalitzar les entrades i límits de l’obra.
o Utilització de contenidors en via pública per al runam
o Col·locació de lones en la façana en cas que sigui necessari
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8 FORMACIÓ
Tot el personal rebrà informació a l’ingressar a l’obra, una exposició dels mètodes de
treball, així com tota la informació i formació adequada i suficient sobre els riscos existents durant
el desenvolupament de la seva feina.

9 SALUT I MEDICINA PREVENTIVA
9.1

Farmaciola

En tots els llocs en què les condicions de treball ho requereixin s'haurà de disposar de
material de primers auxilis, degudament senyalitzat i de fàcil accés "segons Reial Decret
1627/1997, de 24 d'octubre.
Es disposarà almenys d’una farmaciola que contingui el material necessari especificat en
l’Ordenança General de Seguretat y Higiene en el Treball: aigua oxigenada, alcohol de 96º,
tintura de iode, mercurocrom, amoníac, gasa estèril, cotó hidròfil, benes, esparadrap,
antiespasmòdics, analgèsics i tònics cardíacs d'urgència, torniquet, bosses de goma per a aigua
o gel, guants esterilitzats, xeringa, bullidor , agulles per a injectables i termòmetre clínic. Es
revisaran mensualment i es reposarà immediatament el usat.

9.2

Assistència a accidentats

Una senyalització clarament visible haurà d'indicar l'adreça i el número de telèfon del servei
local d'urgència" segons Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre.
S’informarà a l’obra de l’emplaçament dels diferents centres mèdics, residències de
metges, ATS, etc, on s’haurien de traslladar els possibles accidentats per a rebre tractament el
més ràpid possible. En un lloc visible hi haurà escrit la direcció i telèfon d’aquest emplaçaments.

9.3

Reconeixement mèdic

Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, haurà d’haver passat un reconeixement
mèdic que el consideri apte per desenvolupar la seva professió.

.
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10 CONCLUSIONS
La Direcció Facultativa considerà l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut com a part integrant
de l’execució de l’obra, corresponent el control i supervisió d’aquesta al Coordinador en matèria
de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra, autoritzant prèviament qualsevol modificació de
l’estudi Bàsic de Seguretat i Salut i deixant constància escrita en el llibre de incidències.
El Coordinador en matèria de Seguretat serà nomenat lliurement pel promotor de l’obra i/o
constructor, i serà el responsable del compliment del Pla de Seguretat i /o en el seu defecte, de
l’estudi bàsic de seguretat i salut a l’obra. Un vegada s’ha nomenat el Coordinador (Acta de
nomenament i Acta d’aprovació) es comunicarà a la Direcció Facultativa i Tècnic Redactor del
projecte.
El Contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, adaptant
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1.

OBJETO
El presente trabajo, desarrolla la comprobación del comportamiento resistente del

sistema de soportes para paneles fotovoltáicos, basado en perfiles de aluminio
denominado "SISTEMA CANTÁBRICO", para instalación en huertos solares, con un
ángulo máximo de inclinación de 30º en relación a la horizontal.

El peticionario del presente estudio ha sido la empresa ALUSIN SOLAR S.L., quien
también ha proporcionado los datos necesarios para poder acometer el estudio.

El objetivo del presente estudio será, la comprobación del comportamiento
resistente del conjunto de los perfiles que configuran el SISTEMA estructural, frente
a los distintos modos de fallo originados por una carga de viento, todo ello a partir
de la documentación y los datos proporcionados por ALUSIN SOLAR S.L y de
acuerdo a la normativa "DB SE-AE Acciones en la edificación" del Código Técnico
de la Edificación (CTE).

2.

ANTECEDENTES
Se han establecido, de mutuo acuerdo con ALUSIN SOLAR S.L., los siguientes

ítems de estudio:



Construcción de un modelo de elementos finitos que permita reproducir los
distintos modos de fallo aplicables al SISTEMA CANTÁBRICO para una
inclinación de 30º en sus pórticos.



Elaboración de un informe justificativo con las conclusiones obtenidas.

Desarrollado todo el trabajo de simulación, se procede a la emisión del presente
documento como cierre de proyecto.
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INFORME:

3.

ORDENACIÓN DEL TRABAJO
Para valorar la seguridad estructural de los perfiles en estudio, se ha optado por

realizar el análisis en profundidad con un modelo numérico 3D de la configuración
planteada, buscando reproducir los modos de fallo predominantes, como consecuencia de
las condiciones de contorno aplicables (cargas y apoyos).

Así, la memoria propiamente dicha, comienza con la METODOLOGÍA seguida del
estudio y la DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO y su MODELIZACIÓN, de manera que los
esquemas de cálculo adoptados con sus inevitables simplificaciones, permitan reproducir
los distintos estados límites o modos de fallo posibles.

Se continúa con la DISCRETIZACIÓN EN ELEMENTOS FINITOS, describiendo los
elementos finitos empleados, sus opciones y la teoría que subyace a su formulación, así
como con la enumeración de las PROPIEDADES DE LOS MATERIALES y las CARGAS Y
CONDICIONES DE CONTORNO empleadas en cada caso.

Posteriormente se comenta la TÉCNICA DE CÁLCULO, donde se analizan los
algoritmos de solución empleados en cada caso, para dar paso a la fase de
POSTPROCESO DE RESULTADOS, donde se revisan tanto los RESULTADOS del
ANÁLISIS

ESTÁTICO:

TENSIONES

EN

RESISTENCIA

y

FLECHAS

EN

DESPLAZAMIENTOS, así como la ESTABILIDAD ELÁSTICA: MODOS DE PANDEO
obtenidos (globales y locales).

Por último, en la VALIDACIÓN DE RESULTADOS y en las CONCLUSIONES, se
realizan los comentarios finales que matizan el presente informe.

A lo largo del documento se incluyen distintas figuras con las visualizaciones tanto
del modelo, como de los resultados obtenidos.
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Simulación comportamiento resistente SISTEMA CANTABRICO para huerto solar.
.
Simulación comportamiento resistente monoposte tipo para huerto de 65 MW.

INFORME:

4.

METODOLOGÍA
Metodológicamente en el trabajo se distinguen dos fases fundamentales:



En una primera fase se valoran los distintos “estados límite” o modos de fallo,
según los factores susceptibles de condicionar la seguridad del conjunto.



En una segunda fase se simulan los efectos de la aplicación de los mismos
sobre la estructura en estudio, con ayuda del método de los elementos finitos.

4.1.

ESTADOS LÍMITES

En el método de los estados límite, se definen éstos como aquellas situaciones
para las que, de ser superadas, puede considerarse que la estructura (o elemento
estructural) no cumple alguna de las funciones para las que ha sido proyectada.

Generalmente los estados límites se clasifican en:



Estados límite últimos.



Estados límite de servicio.

4.1.1. ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS (ELU)
Se relacionan con la seguridad del conjunto y sus elementos resistentes, siendo
todos aquellos modos de fallo que pueden producir una puesta fuera de servicio el sistema,
por colapso o por rotura del conjunto, o una parte del mismo.

Tras valorar las acciones que debe soportar la estructura en estudio, se consideran
como significativos los siguientes modos de fallo:



Resistencia, sin superar el valor de agotamiento de tensiones en ninguno de
sus puntos.
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Simulación comportamiento resistente SISTEMA CANTABRICO para huerto solar.
.
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Pérdida de la estabilidad elástica global (en todo el conjunto) o local (en alguna
barra o pieza).

No se considera el estado límite de fatiga, al no verse este tipo de estructuras
sometidas a ciclos de carga repetidos de forma continuada.

4.1.2. ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO (ELS)
Se consideran como estados límite de servicio o de utilización, todas aquellas
situaciones a las que se pueda ver sometido el conjunto y que motiven que no se cumplan
los requisitos de funcionalidad, de durabilidad o de aspecto requeridos.



El estado límite de deformación excesiva (flechas o giros), se comprobará
explícitamente.

En cualquier caso, tanto las uniones, como la ejecución en taller y el eventual
montaje en obra, las tolerancias dimensionales y la protección de las superficies, deben
respetar todo lo indicado en la correspondiente normativa de aplicación en cada caso.

4.2.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

Debe comprobarse que la estructura en estudio, no supere ninguno de los estados
límite anteriormente definidos.

El procedimiento de comprobación para un cierto estado límite, consiste en deducir,
por una parte, el efecto de las acciones aplicadas sobre el esquema resistente propuesto y,
por otra, la respuesta del mismo para la situación límite en estudio.

El estado límite quedará garantizado si se verifica, con una fiabilidad aceptable, que
la respuesta estructural no es inferior que el efecto de las acciones aplicadas.
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Simulación comportamiento resistente SISTEMA CANTABRICO para huerto solar.
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INFORME:

Para la determinación del efecto de las acciones, debe considerarse la definición de
las mismas y los casos de carga contemplados en el apartado 8 del presente informe.

Para la determinación de la respuesta estructural, debe idealizarse tanto la
geometría del sistema, como las acciones y las condiciones de apoyo mediante un modelo
matemático adecuado, es decir, que sea capaz de reproducir el modo de fallo en estudio.

5.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA: MODELIZACIÓN
Se plantea una estructura a partir de los siguientes elementos en tubo de aluminio

(ver planos):



Postes



Dintel



Tornapuntas



Correas (vanos en continuidad)

Todas las dimensiones geométricas utilizadas para construir los modelos de
simulación, son las recogidas en los planos anexos y en cualquier caso suponen una
configuración genérica (a los efectos del análisis) de 19 pórticos, con vanos de 2 m, sobre
los que se apoyan 2 parejas de correas, sobre las que se instalarán paneles PV de
dimensiones 1.990 mm x 990 mm, con un peso aproximado de 24 kg/panel.

Los pórticos se encuentran apoyados sobre dos zapatas corridas de dimensiones:
750 x 300 mm la zapata trasera y 400 x 300 mm la zapata delantera.

Se debe reseñar, que el cimiento no funciona como zapata en el sentido edificatorio
(habida cuenta de que no se trata de un edificio de plantas, si no una estructura muy ligera
sometida a acciones climáticas); más bien funciona como un contrapeso para evitar el
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vuelco; por ello tanto las dimensiones en planta del mismo, como el canto vienen dados
por una cuestión de la masa de hormigón necesaria para estabilizar estáticamente el
conjunto y no por cuestiones de resistencia mecánica que son insignificantes en cualquier
caso.

Por todo ello únicamente se plantea el armado a cuantías mínimas, recomendando
un armado del 1,8 por mil, tanto en la cara superior como en la inferior (calidad B 400 S).
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Figura 1: Modelo MEF.

REF:

312R16

REV:

1

HOJA: 10 / 31

FECHA: 24 / 10 / 16

INFORME:

Simulación comportamiento resistente SISTEMA CANTABRICO para huerto solar.
.
Simulación comportamiento resistente monoposte tipo para huerto de 65 MW.

Figura 2: Sección Perfil V2.
Se dispondrán voladizos en los extremos de las correas con un vuelo recomendado
de 1/3 del vano.
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INFORME:

5.1.

MODELIZACIÓN

Dado el sistema estructural descrito anteriormente, se plantea su idealización
haciendo uso de la teoría de la elasticidad en 3D, con las simplificaciones admitidas por
los supuestos de la resistencia de materiales.

De igual forma y en primera aproximación, se presupone un comportamiento
elástico lineal para el material utilizado.

6.

DISCRETIZACIÓN EN ELEMENTOS FINITOS
Los distintos elementos empleados en la discretización se describen en los

siguientes subapartados.

Para una información complementaria sobre la teoría que sustenta el uso de tales
elementos, se remite al lector a la consulta del Elements Manual del programa ANSYS en
su versión 16.0 o posterior.

6.1.

ELEMENTO BEAM 189

Para simular los perfiles tubulares, se decide emplear el elemento Beam189 (ver
Figura 3).

Se trata de un elemento que implementa la teoría de vigas de Thimoshenko con
tres nodos (extremos e intermedio), con lo cual emplea funciones cuadráticas para la
interpolación.
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Figura 3: Representación esquemática del elemento BEAM 189.

6.2.

ELEMENTO SHELL 63

Para simular los elementos de apoyo (zapatas), se decide emplear el elemento
Shell63 (ver Figura 4).

Se trata de un elemento tipo placa con 4 nodos en sus vértices y 6 grados de
libertad por nodo.

Una de sus principales características la constituye la posibilidad de definir un
coeficiente de balasto (EFS: Elastic foundation stiffness) sobre cada elemento cuando se
utiliza para simular puntos de apoyo flexibles.
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.
Simulación comportamiento resistente monoposte tipo para huerto de 65 MW.

INFORME:

Figura 4: Representación esquemática del elemento SHELL 63.
En este sentido y a los efectos de cálculo se ha supuesto un contacto elástico entre
las zapatas y el terreno, con un coeficiente de balasto de 50.000 kN/m3.

Máximo tamaño de arista de cada elemento: 100 mm.

7.

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES
En los siguientes puntos se recogen los valores de las propiedades mecánicas del

acero a utilizar, necesarias para simular el comportamiento resistente del conjunto de la
estructura en proyecto:

ALUMINIO:

REF:
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De igual forma, las tensiones de comparación para las comprobaciones a realizar
en la etapa de post-proceso serán:

EN AW-6060 (T6): (perfiles pórtico)



140 MPa (límite elástico).



170 MPa (límite de rotura).

EN AW-6106 (T6): (correa)



200 MPa (límite elástico).



250 MPa (límite de rotura).

Hormigón:



Módulo de elasticidad.........................................................................41.000 MPa



Módulo de Poisson.................................................................…………..........0,20



Densidad............................................................................................2.400 Kg/m3

Por último y como ya se ha indicado, se presupone un comportamiento elásticolineal de los materiales constitutivos.
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INFORME:

8.

CONDICIONES DE CONTORNO
Sobre el modelo de elementos finitos, se establecen las condiciones de contorno

tanto en desplazamientos impedidos (apoyos), como en cargas, que permiten simular los
modos de fallo en estudio.

8.1.

APOYOS

Sobre el modelo de elementos finitos, se han impedido los desplazamientos en la
base, según se indica en las figuras 5 y 6, donde la estructura apoya sobre la zapata
corrida.

8.2.

ACCIONES

Las distintas acciones individuales sobre los esquemas de perfiles propuestos, se
resumen en el presente apartado con sus valores característicos.

Para la valoración de las acciones del viento se ha seguido todo lo indicado en la
"DB SE-AE Acciones en la edificación" (cálculo de la acción del viento sobre las
construcciones), adoptando los siguientes parámetros:



Presión dinámica del viento: q = 045 kN/m2 (Zona B)



Zona rural accidentada o llana con algunos obstáculos aislados, como
árboles o construcciones pequeñas.





Altura máxima sobre el suelo de 3 m



Coeficiente de exposición ce=1,3

Coeficientes totales para marquesinas a un agua (ángulo de inclinación en
relación a la dirección del viento = 30º):
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+1,2 viento en presión.



-1,4 viento en succión

Las anteriores consideraciones dan lugar a distintos valores de presión y succión
que caracterizan la acción del viento en las distintas situaciones; estas junto con el resto de
acciones se pasan a resumir en los siguientes puntos.



Acción del viento:



Viento en presión: 86,4 kg/m2 [= 0,45 x 1,6 x 1,2]



Viento en succión: -100,8 kg/m2 [= 0,45 x 1,6 x (-1,4)]



Superficie para el cálculo de la acción del viento: 0,990 m x 1,990 m = 1,970 m2



Carga variable de nieve en Zaragoza: 50 kg/m2



Acciones permanentes:



Peso panel solar: equivale a unos 12 kg/m2, según dimensiones y
tamaños habituales en catálogos comerciales.
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Figura 5: Modelo MEF y condiciones de contorno. Viento en presión (LC1).
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Figura 6: Modelo MEF y condiciones de contorno. Viento en succión (LC2).
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INFORME:

8.3.

CASOS DE CARGA

Se consideran los siguientes casos de carga, sin la utilización de ningún tipo de
coeficiente de simultaneidad; tanto el peso propio de la estructura, como el peso de los
paneles y las acciones climáticas, se consideran actuando como cargas puntuales en los
correspondientes puntos de anclaje a lo largo de las correas (ver figuras 5 y 6).





CASO DE CARGA I: (VIENTO EN PRESIÓN + NIEVE):



ELU: 1,35 x pesos propios + 1,50 x viento + 0,50 x 1,50 x nieve.



ELS: 1,00 x pesos propios + 1,00 x viento + 0,50 x 1,00 x nieve.

CASO DE CARGA II: (VIENTO EN SUCCIÓN):



ELU: 0,90 x pesos propios + 1,50 x acción del viento.



ELS: 0,90 x pesos propios + 1,00 x acción del viento.

En el postproceso (apartado 10) de resultados se utilizará la combinación de
acciones de ELU, para revisar la resistencia y el ELS, para revisar los desplazamientos; la
inestabilidad elástica, aunque estrictamente hablando es un Estado Límite Último, se
revisará como Estado Límite de Servicio, para una mejor interpretación de los
multiplicadores de carga, según la técnica de cálculo utilizada.

9.

TÉCNICA DE CÁLCULO
Las condiciones que en principio debe satisfacer todo análisis estructural son las de

equilibrio y las de compatibilidad, teniendo en cuenta el comportamiento tensodeformacional de los materiales.
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9.1.

ANÁLISIS ESTÁTICO

Se realizará un análisis lineal, basado en la hipótesis de comportamiento elásticolineal del material y en la consideración del equilibrio en la estructura sin deformar, a partir
del siguiente esquema:

K u  F 


Siendo:



K  = Matriz de Rigidez de la pieza o conjunto en estudio.



u = Vector de desplazamientos nodales.



F  = Vector de fuerzas.

Al tratarse de una discretización que presupone un comportamiento elástico lineal,
se origina un sistema de ecuaciones lineales (una para cada grado de libertad) que se
resolverán empleando el algoritmo que por defecto presenta ANSYS para solucionar este
tipo de problemas: SPARSE DIRECT SOLVER.

9.2.

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD ELÁSTICA

Se corresponde con el modo de fallo por pandeo, buscando obtener la carga de
bifurcación de equilibrio o carga crítica.

Del análisis se obtienen los multiplicadores de la carga (autovalores) que llevarían a
la pieza o conjunto en estudio a una situación de equilibrio elástico inestable, así como los
modos o formas de pandeo asociados a las mismas (autovectores).

La obtención de la carga de bifurcación de equilibrio se plantea a partir de la
siguiente formulación:
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Simulación comportamiento resistente SISTEMA CANTABRICO para huerto solar.
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K   i S i   0



Siendo:



K  = Matriz de rigidez de la pieza o conjunto en estudio.



i = Autovalor.



S  = Matriz de rigidización tensional del sistema.



i  = Autovector.

Posteriormente se aplica el mencionado algoritmo de extracción de “Block
Lanczos” previsto para estos casos.

10. POSTPROCESO DE RESULTADOS
Se revisarán tanto los distintos campos tenso-deformacionales generados, como la
estabilidad elástica.

10.1. RESULTADOS ANÁLISIS ESTÁTICO
En los siguientes puntos se comentan las tensiones y los desplazamientos máximos
obtenidos en el modelo.

10.1.1.

RESISTENCIA: TENSIONES

En las siguientes figuras se recogen las visualizaciones de los campos de tensiones
en Pascales, correspondientes a cada uno de los Casos de Carga (en ELU), definidos en
el apartado 8.3.

REF:

312R16

REV:

1

HOJA: 22 / 31

FECHA: 24 / 10 / 16

INFORME:

Simulación comportamiento resistente SISTEMA CANTABRICO para huerto solar.
.
Simulación comportamiento resistente monoposte tipo para huerto de 65 MW.

Figura 7: Tensiones equivalentes de Von Mises [Pa]. Caso I; pórticos [ELU].

Figura 8: Tensiones equivalentes de Von Mises [Pa]. Caso I; correas [ELU].

REF:

312R16

REV:

1

HOJA: 23 / 31

FECHA: 24 / 10 / 16

INFORME:

Simulación comportamiento resistente SISTEMA CANTABRICO para huerto solar.
.
Simulación comportamiento resistente monoposte tipo para huerto de 65 MW.

Figura 9: Tensiones equivalentes de Von Mises [Pa]. Caso II; pórticos [ELU].

Figura 10: Tensiones equivalentes de Von Mises [Pa]. Caso II; correas [ELU].
En todos los casos se puede observar, que no se superan los valores de
comprobación para las distintas calidades de materiales recogidas en el apartado 7.

Como se puede apreciar, dichos valores se encuentran muy concentrados en
ciertas zonas y en cualquier caso no suponen la formación de ningún tipo de rótula
plástica.

REF:

312R16

REV:

1

HOJA: 24 / 31

FECHA: 24 / 10 / 16

INFORME:

Simulación comportamiento resistente SISTEMA CANTABRICO para huerto solar.
.
Simulación comportamiento resistente monoposte tipo para huerto de 65 MW.

10.1.2. DESPLAZAMIENTOS: FLECHAS
A continuación, se recogen visualmente los valores del módulo de los
desplazamientos totales en metros, correspondientes a cada uno de los Casos de Carga
en estudio (ELS).

Se recomienda su observación a efectos de compatibilidad con el resto de
elementos del sistema.

Figura 11: Módulo de los desplazamientos totales [m]. Caso I; [ELS].

REF:

312R16

REV:

1

HOJA: 25 / 31

FECHA: 24 / 10 / 16

INFORME:

Simulación comportamiento resistente SISTEMA CANTABRICO para huerto solar.
.
Simulación comportamiento resistente monoposte tipo para huerto de 65 MW.

Figura 12: Módulo de los desplazamientos totales [m]. Caso II; [ELS].

10.2. RESULTADOS ANÁLISIS ESTABILIDAD ELÁSTICA
En las siguientes figuras, se recogen las visualizaciones de los primeros
autovalores y autovectores (o modos de pandeo) obtenidos con el análisis de estabilidad
elástica (correspondientes a cada Caso de Carga y a cada modelo).

Los autovalores se deben interpretar como el coeficiente de mayoración, por el que
se deben multiplicar las cargas aplicadas, para que se origine el modo de pandeo
correspondiente.

REF:

312R16

REV:

1

HOJA: 26 / 31

FECHA: 24 / 10 / 16

INFORME:

Simulación comportamiento resistente SISTEMA CANTABRICO para huerto solar.
.
Simulación comportamiento resistente monoposte tipo para huerto de 65 MW.

Figura 13: Primer modo de pandeo. Multiplicador = 6,25986; Caso I; [ELS].

Figura 14: Primer modo de pandeo. Multiplicador = 2,63374; Caso II; [ELS].

REF:

312R16

REV:

1

HOJA: 27 / 31

FECHA: 24 / 10 / 16

INFORME:

Simulación comportamiento resistente SISTEMA CANTABRICO para huerto solar.
.
Simulación comportamiento resistente monoposte tipo para huerto de 65 MW.

Se considera que un autovalor o multiplicador de la carga superior a 2,5 ofrece las
suficientes garantías frente a los distintos factores que hacen que la estructura pierda la
necesaria estabilidad elástica.

Para asegurar el conjunto frente a los modos de pandeo globales se incluyen
arriostramientos en Cruz de San Andrés, realizados con pletina de 30x3 mm, para evitar
los modos de pandeo globales.

11. VALIDACIÓN RESULTADOS Y COMPROBACIONES ADICIONALES
Se han revisado tanto las deformadas, como las reacciones que se producen en
cada caso de carga, comprobando que tanto las condiciones de equilibrio como las de
compatibilidad se satisfacen siempre.

11.1. REACCIONES
En el presente apartado se incluyen las reacciones obtenidas para cada caso de
carga en estudio, en la situación de estado límite último (ELU).

La verificación de los elementos de fijación a la obra civil se podrá realizar de forma
directa, mediante el contraste de los citados valores con los obtenidos de manuales o
catálogos de fabricantes de tales elementos, o bien mediante pruebas de carga en su
defecto.

En las siguientes figuras, se incluyen cuadros con las reacciones obtenidas en los
puntos de apoyo para cada uno de los casos de carga en estado límite de servicio (ELS),
es decir como cargas características sin mayoración (ver apartado 8.3).

REF:

312R16

REV:

1

HOJA: 28 / 31

FECHA: 24 / 10 / 16

INFORME:

Simulación comportamiento resistente SISTEMA CANTABRICO para huerto solar.
.
Simulación comportamiento resistente monoposte tipo para huerto de 65 MW.

Figura 15: Reacciones (valores en Newtons): [ELS].

11.2. VUELCO
Para la verificación de la estructura frente a vuelco, es necesario un factor de
seguridad normativo de 2 en edificación.

Con el diseño actual (dos zapatas aisladas de 750 x 300 mm y 400 x 300 mm), la
estructura posee una seguridad frente a vuelco de 1,5 (ver Figura 16) hasta que la zapata
trasera comienza a despegar del terreno. Si se desea disponer de la seguridad normativa
de 2, es necesario anclar las cimentación trasera al terreno en el sentido del vuelco.

REF:

312R16

REV:

1

HOJA: 29 / 31

FECHA: 24 / 10 / 16

INFORME:

Simulación comportamiento resistente SISTEMA CANTABRICO para huerto solar.
.
Simulación comportamiento resistente monoposte tipo para huerto de 65 MW.

Figura 16: Deformaciones y desplazamientos verticales (Y) [m].

REF:

312R16

REV:

1

HOJA: 30 / 31

FECHA: 24 / 10 / 16

INFORME:

Simulación comportamiento resistente SISTEMA CANTABRICO para huerto solar.
.
Simulación comportamiento resistente monoposte tipo para huerto de 65 MW.

12. CONCLUSIONES
A la vista de los resultados obtenidos, se puede concluir que los perfiles que
configuran el SISTEMA CANTABRICO, presentarán un comportamiento satisfactorio desde
el punto de vista de la seguridad resistente (según los modos de fallo reseñados en el
apartado 4), y un factor de seguridad a vuelco de 1,5 en relación a las cimentaciones
según apartado 11.2, siempre que se respeten las dimensiones geométricas y las
secciones referenciadas en el apartado 5, las calidades de los materiales indicadas en el
apartado 7 y que en funcionamiento, no se superen los casos de carga supuestos en el
apartado 8.

Los problemas estructurales pueden aparecer en cualquiera de los casos, si en
algún momento, el conjunto de la estructura soporta acciones no previstas que supongan
valores superiores a los adoptados en los casos de carga considerados en el presente
informe (apartado 8.3).

Indicar finalmente, que en cualquier caso, se supone una correcta fabricación y
montaje de la estructura, por personal especializado en este tipo de tareas.

José Luis Suárez Sierra
Ingeniero Industrial
Colegiado Nº: 2072

Gijón, 24 de octubre de 2016

REF:

312R16

REV:

1

HOJA: 31 / 31

FECHA: 24 / 10 / 16

