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1 INTRODUCCIÓ I OBJECTE 

La Diputació de Girona vol impulsar el desenvolupament de les energies renovables, en aquest 

cas l'energia solar fotovoltaica integrada en cobertes d’organismes municipals i comarcals 

repartits per la província. 

L'objecte del projecte executiu és definir les característiques tècniques i econòmiques de la 

instal·lació. Definir suficientment la nova instal·lació elèctrica, així com les actuacions destinades a 

la protecció i la salut de les persones acollint-se a l’actual normativa vigent. 

L'abast del projecte executiu tan sols és la instal·lació solar fotovoltaica. No entra dins l’abast del 

projecte les instal·lacions existents en els edificis ni la seva legalització. 

El projecte analitza tots els elements que compondran la instal·lació, així com el seu ús i el seu 

rendiment en funcionament. 

El projecte s’ha redactat de manera que compleixi amb les normatives d’aplicació. 

Dins del projecte en concret, existeix un interès en l’estudi de l’aprofitament d’una instal·lació solar 

fotovoltaica per autoconsum col·lectiu. D’aquesta forma, es destina un apartat a calcular i mostrar 

l’aprofitament de l’energia produïda i repartida en el global de l’edifici, comptabilitzant tant el 

subministrament als serveis comuns. 
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2 TITULARITAT DE LA INSTAL·LACIÓ 

Titular de la instal·lació  

AJUNTAMENT LA TALLADA D’EMPORDÀ 

CIF: P1720700B 

Plaça de l’1 d’octubre de 2017, 17134, La Tallada d’Empordà, Girona 

Entitat encarregada d’elaborar el projecte 

AUDIT ENERGIA S.L. 

C/ Can Pau Birol, 15 - 17005 Girona 

CIF: B-17705310 

Tel.: 972 215 550 - info@auditenergia.com 

 

Autor/s del projecte 

Tècnic redactor Tècnic responsable 

ERNEST LLAONETA  

Col·legiat: 20.115 

C.O.E.I.C. de Girona 

C/ Can Pau Birol, 15 

17005 Girona 

 

Signatura: 

 

 

 

LLORENÇ ALBANELL  

Col·legiat: 16.852 

C.O.E.I.C. de Girona 

C/ Can Pau Birol, 15 

17005 Girona 

 

Signatura: 
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3 EMPLAÇAMENT I ACCESSOS 

La instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum compartit estarà connectada a la xarxa elèctrica de 

baixa tensió interior de l’equipament. Els mòduls estaran ubicats a la coberta inclinada de l’edifici 

de l’Empordanet de la Tallada d’Empordà 

• Direcció: Carrer Figueres, s/n, 17134, La Tallada d’Empordà 

• Coordenades  

o Latitud 42,105755° i Longitud: 2,775308° 

o UTM: 504842,8 m E, 4658973,7 m N, fus 31 

• La referència cadastral: 4991101EG0549S0001GH 

 

Figura 1. Ubicació. 

 

Figura 2. Emplaçament. 

 

Figura 3. Coberta instal·lació. 
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4 NORMATIVA APLICABLE 

Serà d’obligat acompliment la normativa vigent de referència. Es especial la normativa general 

d’aplicació per a la realització d’instal·lacions solars fotovoltaiques: 

Instal·lacions Elèctriques 

• Reglament Electrotècnic de Baixa tensió (REBT) segons RD 842/2002, de 2 d’Agost. 

• RD 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a xarxa d'instal·lacions 

de producció d'energia elèctrica de petita potència. 

• RD 900/2015, de 9 d'octubre, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques 

i econòmiques de les modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum i de 

producció amb autoconsum. 

• Instruccions tècniques complementàries ITC BT. 

• Decret 363/2004, de 24 d’Agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a 

l’aplicació del Reglament Electrotècnic per a baixa tensió. 

• Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, pel qual es regulen les condiciones administratives, 

tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica 

• Real Decreto-llei 15/2018, de 5 de octubre, de mesures urgents per la transició energètica 

i la protecció dels consumidors 

• Real Decreto 1110/2007, de 24 d’agost, pel que s’aprova el Reglament unificat de punts 

de mesura del sistema elèctric i les seves modificacions posteriors. 

• Plec de condicions tècniques d’instal·lacions connectades a xarxa. 

• Normes UNE descrites. 

Contra Incendis 

• Reial Decret 314/2006, de 17-03-2006, pel qual s’aprova Codi Tècnic de la Edificació (CTE). 

DB SI-Seguretat en cas d’incendi, DB SU-Seguretat d’utilització, i posteriors modificacions i 

correccions d’errors. 

• Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de Seguretat 

Contra Incendis en els Establiments Industrials (RSCIEI), BOE 303 de 17 de desembre, i correcció 

d'errors en BOE 55, de 5 de març de 2005. 
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• Reial Decret 1942/1993, de 05-11-1993, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions de 

Protecció contra Incendis (RIPCI) 

• Reial Decret 312/2005, de 18-03-2005, pel qual s’aprova la classificació dels productes de 

construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de 

resistència davant del foc 

• Reial Decret 110/2008, de 01-02-2008, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 

• Llei 3/2010, del 18-02-2010, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en 

establiments, activitats, infraestructures i edificis. DOGC.Nº 5584. 10-03-2010 

Seguretat i Salut 

• Llei de prevenció de Riscos laborals 31/1995 de 8 de novembre (parcialment modificada 

per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 

laborals) 

• RD 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut en els llocs de treball. 

Altres normes 

• Normativa urbanística vigent. 

• Norma UNE 157001/2002 Criteris generals per a l’elaboració de projectes. 

Per a l’execució de l’obra, la Direcció Facultativa es basarà en les normes actualment en vigor, així 

com les normes concretes de la companyia subministradora elèctrica que detallen en els punts 

que el Reglament deixa a la seva elecció. 
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5 SOLUCIÓ TÈCNICA 

Aquest apartat consisteix en la definició de la instal·lació en quant a components i distribució per 

tal de confeccionar la instal·lació de producció d’energia solar fotovoltaica per autoconsum. 

La superfície útil disponible de l’edifici per instal·lar mòduls fotovoltaics consta principalment de 

la coberta inclinada principal de l’edifici, amb una superfície aproximada de 240 m2 . L’edifici es 

troba orientat a sud-est. 

La coberta principal de l’edifici té unes dimensions de 24 x 10 m , té un mur perimetral per els 

costats. 

Es proposa instal·lar 7 files de 9 mòduls fotovoltaics de 460 Wp, d’aquesta forma la instal·lació 

sumarà un total de 28,98 kWp. Es proposa instal·lar un inversor trifàsic de 33 kW situat en un 

tancat de prefabricat de formigó que s’haurà d’instal·lar entre la tanca limitant de la piscina 

municipal. 

Els mòduls fotovoltaics es connectaran formant 3 cadenes de 16 mòduls i una de 15 connectats 

en sèrie, una per cada MPPT. 

Els mòduls fotovoltaics es col·locaran alineats amb la orientació de l’edifici, és a dir -38º d’azimut 

i aniran coplanars amb la inclinació de la coberta de 14º. 

Els mòduls s’instal·laran en posició horitzontal d’acord amb la estructura proposada. 

A continuació es descriu cada un dels dispositius principals de la instal·lació: 

• Mòduls fotovoltaics 

• Inversor 

• Estructura de fixació dels mòduls 

Seguidament la seva distribució, forma de connexió i cablejat, elements auxiliar (proteccions). 
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5.1 Mòduls Fotovoltaics 

La instal·lació consta de 63 panells fotovoltaics de la marca i model JINKO SOLAR TIGER 460W o 

similar fent una instal·lació fotovoltaica total de 28,98 kWp. Les característiques del panell instal·lat 

es mostren a continuació: 

 

Figura 4. Panell fotovoltaic. 
 

 Característiques 

Marca i model Jinko TIGER 460W 

Potència pic 460 Wp 

Tensió màxima 43,08 V 

Corrent màxim 10,68 A 

Tensió circuit obert 51,70 V 

Corrent curtcircuit 11,50 A 

Longitud 2.182 mm 

Ample 1.029 mm 

Gruix 40 mm 

Pes 26,1 kg 

La mida del cable CC del panell haurà de ser com a mínim de 1,2 m per tal de poder fer el 

connexionat dels mòduls fotovoltaics. 

5.2 Inversor 

L’inversor seleccionat d’acord amb les característiques de la instal·lació és de la marca i model 

HUAWEI SUN2000-33KTL o similar. Les seves característiques es mostren a continuació: 

 

Figura 5. Inversor. 

 Característiques 

Marca i model HUAWEI SUN2000-

33KTL 

Potència nominal 33 kW 

Tensió entrada 

màxima 

1.100 V 

Rang de tensió MPP 200 – 1000 V 

Seguidores MPPT 4 

Tensió AC 3-NPE 400V/230V 

Intensitat AC màxima 48 A 

Longitud 930 mm 

Ample 550 mm 

Gruix 283 mm 

Pes 62 Kg 
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5.3 Estructura i fixació dels mòduls fotovoltaics 

La coberta on es col·locaran els mòduls fotovoltaics és una coberta inclinada de xapa grecada. Els 

mòduls estaran collats a la greca amb el sistema de fixació detallat a l’annex corresponent on 

aniran coplanars a la inclinació de la pròpia coberta i amb la mateixa orientació d’aquesta. 

 

 

Figura 6. Estructura fixació. Figura 7. Detall fixació 

Aquesta solució permet maximitzar l’espai de la coberta amb un sistema de fàcil muntatge en que 

s’assegura la instal·lació contra càrregues de vent. La facilitat de muntatge també ajuda a les 

tasques de manteniment en cas que siguin necessàries. 

 

Figura 8. Coberta instal·lació 

El càlcul de vent de l’estructura i els suports dels mòduls fotovoltaics contemplats en el projecte 

són de la marca Schletter, adjuntat a l’annex corresponent referent al càlcul de l’estructura 

fotovoltaica. La cargolaria d’unió i l’estructura per la subjecció dels panells fotovoltaics serà d’acer 

inoxidable.  
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5.4 Monitorització 

A partir del Datamanager que disposa l’inversor amb connexió a internet, es garanteix poder 

conèixer la producció de la instal·lació en tot moment per tal d’analitzar i corroborar el seu 

correcte funcionament. 

La interfície web generada per controlar el sistema mesurat i monitoritzat es mostra a les figures 

següents: 

 

Figura 9. Imatge software de control de mesura. 

El software permet un anàlisi de l’evolució de la producció cada 5 minuts diari. 

 

Figura 10. Imatge software de control producció i aprofitament. 

L’inversor és l’encarregat d’enviar la informació al software mitjançant una comunicació física a 

través d’un bus TCP-IP connectat a un dels ports lliures del router amb una IP fixe, habilitat per 

l’Ajuntament. 
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5.5 Distribució del camp fotovoltaic 

A continuació es visualitza esquema distribució panells en la coberta, vista que queda detallada a 

l’Annex corresponent als plànols: 

 

Figura 11. Distribució panells fotovoltaics de la instal·lació 

El conjunt de panells mostrats a la figura anterior es connectaran de forma corresponent per 

generar les sèries adequades. Les sèries de panells es defineixen d’acord amb les característiques 

de funcionament de panells i inversor, així com la millor opció tenint en compte la distribució de 

panells físicament formant el camp fotovoltaic. D’un extrem de la sèrie surt el negatiu i de l’altre 

el positiu que aniran connectats a l’inversor fotovoltaic. Per fer-ho, es té en compte que les sèries 

connectades al mateix seguidor de màxima potència (MPPT) treballaran en les mateixes 

condicions de tensió i intensitat. 

En aquest cas, les sèries de panells estaran formades per 3 de 16 panells i 1 de 15. Cada grup anirà 

connectat a un MPPT, totes les connexions en paral·lel necessàries es faran directament en les 

entrades de CC de l’inversor. A l’Annex III es defineix la distribució i connexionat de les series. 
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5.6 Cablejat 

El cablejat a utilitzar per la instal·lació és el descrita a la taula següent i justificat en l’apartat ANNEX 

II  La secció del cablejat s’ha calculat tenint en compte la intensitat admissible, segons la potència 

de l’inversor. I la caiguda de tensió, tenint en compte el límit marcat per la normativa de baixa 

tensió. 

Tram Secció 

Dels panells FV a quadre DC 2x4 mm2 ZZ-F AS 0,6/1kVca-1,8kVCC 

Del quadre DC a inversor 2x4 mm2 ZZ-F AS 0,6/1kVca-1,8kVCC 

De l’inversor a quadre AC 4x16 mm2 – RV-k 0,6/1kV 

De quadre AC al Q General 4x16 mm2 – RV-k 0,6/1kV 

Taula 1. Detall cablejat 

Els conductors utilitzaran terminals o punteres exceptuant el connexionat entre els panells i el 

cablejat que s’utilitzaran connectors tipus MC4 o similar, per tal de garantir l’estanqueïtat del 

sistema. Les connexions entre cables es faran amb bornes de subjecció per rosca. 

Els mòduls fotovoltaics es connectaran entre ells i a la pròpia estructura del camp fotovoltaica 

mitjançant l’orifici específic que presenten en el seu marc d’alumini, utilitzant terminals de 

connexió d’acer inoxidable. 
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5.7 Proteccions 

S’han previst proteccions per la desconnexió del sistema fotovoltaic de la xarxa, de manera que 

qualsevol variació o anomalia en les condicions de treball imposades per la companyia elèctrica 

permeti la desconnexió per no afectar els usuaris de la xarxa. 

L’inversor disposa d’un seccionador a l’entrada per tallar el corrent continu provinent dels mòduls 

fotovoltaics. A més a més, es disposa de dos fusibles seccionador a la línia continu del camp 

fotovoltaics que alhora protegeix el cable solar. 

Les proteccions instal·lades i calculades també a l’apartat ANNEX II es descriuen a continuació. 

 Protecció/control Característiques 

Quadre AC Diferencial 4P, 63A / 300mA 

 

Interruptor automàtic 

magnetotèrmic 
4P, 63A / 10kA 

Taula 2. Detall proteccions 

Els interruptors magnetotèrmics emprats hauran de ser adequats per l’ús industrial de la 

instal·lació i hauran de complir les indicacions de la norma UNE-EN 60947-2 i haurà de protegir 

la instal·lació contra sobre tensions permanents i transitòries. 

5.8 Presa a terra 

La instal·lació fotovoltaica requerirà una presa a terra independent de la instal·lació elèctrica de 

existent per a la posada a terra de les parts metàl·liques. En el supòsit d’impossibilitat d’una pressa 

independent, es comprovarà el terra de l’edifici. Si aquest dona valors de resistència dintre dels 

valors estipulats es podrà realitzar el connexionat de l’inversor. 

Les dimensions i càlcul de la piqueta estan descrites a ANNEX II  
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5.9 Punt de connexió 

L’inversor anirà col·locat en un cobert prefabricat de formigó que s’ubicarà a la barana que separa 

la piscina municipal del carrer. L’armari estarà dividit en dos parts, la part interior a la zona de la 

piscina s’instal·larà l’inversor amb el quadre de proteccions de la instal·lació, en el costat exterior 

del carrer s’instal·larà el comptador de generació per tal que pugui ser accessible a la companyia 

si fos necessari.  

El baixant dels cables de continua es farà seguint el mur perimetral de la coberta i baixant per la 

façana més propera a l’armari de connexionat. L’empresa distribuïdora instal·larà un comptador 

de generació adient. La connexió a la xarxa pública es farà entre el comptador existent i els fusibles 

del propi embarrat. 

 

Figura 12 Ubicació inversor/comptadors 

  

Figura 13 Fotografia ubicació elements 
Figura 14 Embarrat i comptadors 

existents 
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5.10 Actuacions principals del projecte 

Les actuacions a realitzar durant l’execució de l’obra per la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum 

consisteixen en el muntatge físicament i connexions elèctriques de tots els elements. Seguidament 

es llista les tasques a realitzar: 

1. Fixació de l'estructura i col·locació dels mòduls fotovoltaics. Connexionat entre 

mòduls. 

2. Traçat de la línia de terra. 

3. Traçat de la línia elèctrica fotovoltaica de CC des del camp fotovoltaic fins a l'inversor. 

4. Traçat de línia elèctrica fotovoltaica de CA des de l'inversor fins al punt de connexió. 

5. Instal·lació de l’inversor i caixa de proteccions. 

6. Aparellatge elèctric del punt de connexió i comptador. 

Caldrà tenir en compte la necessitat de maquinària per tal d’accedir, fer arribar el material i 

treballar en les cobertes concretes. 

Es contempla la necessitat d’instal·lar els elements de seguretat en alçada abans de iniciar les 

accions d’instal·lació del camp fotovoltaic a la coberta corresponent. 

Un cop la instal·lació fotovoltaica estigui finalitzada haurà de ser registrada a l’organisme 

administratiu competent per tal de donar com a finalitzada l’obra. 
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5.11 Tràmits i procediments de legalització de la instal·lació fotovoltaica 

La instal·lació fotovoltaica haurà de ser registrada a seguint els passos que es descriuen a 

continuació, amb la modalitat d’autoconsum amb compensació d’excedents (individual o 

col·lectiu). Es diferenciarà dos tipus d’instal·lacions per tal de simplificar el tràmit de registre: 

• Instal·lacions d’autoconsum de fins a 15 kW i que s’ubiquin en sòl urbanitzat 

• Instal·lacions d’autoconsum de fins a 100 kW 

Instal·lacions d’autoconsum de fins a 15kW i que s’ubiquin en sòl urbanitzat 

Per la sol·licitud l’autorització d’explotació definitiva, serà necessari la presentació prèvia de la 

declaració responsable per instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Amb aquest tràmit obtindrem 

el RITSIC (Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya). 

La documentació requerida per la presentació de la declaració responsable per instal·lacions 

elèctriques de baixa tensió és la següent: 

• Declaració responsable signada pel titular de la instal·lació 

• Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió emès per l’empresa instal·ladora 

• Projecte o memòria de la instal·lació 

Cal destacar que per aquest tipus d’instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum, queden exemptes 

de sol·licitar els permisos d’accés i connexió, i per tant en aquest cas no caldrà presentar el 

contracte tècnic d’accés. Caldrà sol·licitar a la distribuïdora el número CAU (Cau d’Autoconsum). 

Finalment, caldrà sol·licitar l’autorització d’explotació definitiva a través de la OGE de la Generalitat 

de Catalunya on s’obtindrà el RAC (Registre d’Autoconsum de Catalunya). 
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Instal·lacions d’autoconsum de fins a 100kW 

Per la sol·licitud l’autorització d’explotació definitiva, serà necessari la presentació prèvia de la 

declaració responsable per instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Amb aquest tràmit obtindrem 

el RITSIC (Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya). 

La documentació requerida per la presentació de la declaració responsable per instal·lacions 

elèctriques de baixa tensió és la següent: 

• Declaració responsable signada pel titular de la instal·lació 

• Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió emès per l’empresa instal·ladora 

• Projecte de la instal·lació 

Cal destacar que per aquest tipus d’instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum, s’ha de sol·licitar 

els permisos d’accés i connexió a la distribuïdora. Finalment, caldrà sol·licitar l’autorització 

d’explotació definitiva a través de la OGE de la Generalitat de Catalunya on s’obtindrà el RAC 

(Registre d’Autoconsum de Catalunya). 
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5.12 Serveis afectats 

En aquest apartat s’analitzaran les possibles afectacions que podrien produir els treballs 

d’instal·lació al funcionament diari de l’edifici. Les obres d’instal·lació es durant en tot moment 

sota supervisió de la direcció d’obra i minimitzant aquest afectament. 

Instal·lació mòduls fotovoltaics: 

Durant la instal·lació dels panells a la coberta s’accedirà a aquesta per l’exterior de l’edifici a través 

d’escales o grues elevadores. No hi haurà afectacions al funcionament diari més que els sorolls 

que és puguin produir per efectuar els treballs d’instal·lació dels panells fotovoltaics. 

En cas que durant els treballs es malmetés alguna part de la coberta aquesta s’arreglaria o es 

substituiria al moment prioritzant la conservació i estanqueïtat d’aquesta. 

S’haurà de contemplar si s’escau, una zona que es minimitzi les interferències del funcionament 

de l’edifici on ubicar temporalment la grua elevadora. 

Connexionat elèctric: 

Durant els treballs de cablejat entre panells fotovoltaics i inversor s’intentarà utilitzar les 

canalitzacions de la instal·lació existent per tal de poder passar els cables, en cas que no sigui 

possible s’instal·larà una canalització pròpia per els passos existents minimitzant l’afectació visual. 

En el connexionat de l’inversor en cas que fos necessari la desconnexió de la corrent de l’edifici, 

es realitzarà en l’horari que es produeixi menor afectació al funcionament diari i sempre amb el 

consentiment i conformitat del personal autoritzat de l’edifici.
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5.13 Termini i durada de les obres 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

1. INICI CONTRACTE 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. 1. Firma del contracte 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. 2. Adequació del Projecte Tècnic 9
1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. 3. Acta de Replanteig 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. INICI DE L'OBRA 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. 1. 
Tràmits administratius (permís d'accés i 

connexió amb la Distribuidora)
7

0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. 2. Comanda i aprovisionament de material 5
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. 3. 
Adequació instal·lacions en matèria de 

seguretat
2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. SISTEMES DE GENERACIÓ I CONNEXIONAT 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. 1. Instal·lació d'estructura 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. 2. Col·locació i fixació de mòduls 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

3. 3. Instal·lació de la canalització per cablejat 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. 4. Instal·lació cablejat CC i xarxa de terra 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

3. 5. Col·locació i fixació de l'inversor 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

3. 6. Instal·lació de caixes de protecció 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

3. 7. Connexionat cablejat CC i CA 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

3. 8. 
Canalització i cablejat CA al quadre BT de 

l'edifici
2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

3. 9. Adequació del quadre BT 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

4. MESURA I MONITORITZACIÓ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 1. Instal·lació equips de mesura 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

4. 2. Configuració plataforma de monitorització 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

5. FI D'OBRA 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 1. Comprovacions de funcionament 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

5. 2. Posada en marxa 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

5. 3. Certificat i acta de final d'obra 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

5. 4. 
Autoritzacion, llicències i inscripció de la 

instal·lació en els registres corresponents
5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0

Setmana 11 Setmana 12Setmana 6 Setmana 7 Setmana 8 Setmana 9 Setmana 10Duració (dies 

laborables)

Setmana 1 Setmana 2 Setmana 3 Setmana 4 Setmana 5
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6 ESTUDI ENERGÈTIC 

Es comenta les bases de disseny de la instal·lació corresponent a la radiació solar estimada segons 

la ubicació i orientació dels panells i els consums dels diferents equipaments municipals associats 

a la instal·lació. 

6.1 Consum energètic 

Els equipaments municipals que s’han considerat dins de l’estudi compleixen amb els 

requeriments esmentats per el Real Decret 244/2019 on s’estipula que els comptadors dels 

diferents consumidors han d’estar dins d’un radi de 500m d’es del comptador de producció. 

Ubicació equipaments municipals: 

 

Figura 15 Ubicació equipaments dins del radi de 500m 
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Per tal de poder realitzar el dimensionat de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum col·lectiu 

s’han tingut en compte els equipaments municipals que tal com s’ha esmentat entren dins del 

criteri de 500m. 

Mes Ajuntament 
Local 

social 

Local 

Cultural 
Deixalleria 

TOTAL 

(kWh) 

GENER 1.763 649 71 518 3.001 

FEBRER 2.858 642 89 357 3.946 

MARÇ 986 524 74 321 1.905 

ABRIL 1.162 557 75 321 2.115 

MAIG 914 428 79 293 1.714 

JUNY 642 439 70 286 1.437 

JULIOL 725 381 82 3.973 5.161 

AGOST 765 362 133 4.195 5.455 

SETEMBRE 588 1327 92 4.927 6.934 

OCTUBRE 1.170 880 48 288 2.386 

NOVEMBRE 664 1281 92 221 2.258 

DESEMBRE 2.202 1224 87 262 3.775 

TOTAL 14.439 8.694 992 15.962 40.087 

 

 

Com podem veure, als mesos d’estiu hi ha un gran consum a causa de les bombes de la piscina 

exterior. 
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6.2 Dades de radiació solar 

Les dades de radiació solar s’obtenen de la base de dades europea estandarditzada “Photovoltaic 

Geographical Information System” (PVGIS) que proporciona dades històriques de radiació de la 

ubicació seleccionada i estimacions d’electricitat produïda pel sistema fotovoltaic: 

 

Figura 16 Dades de radiació obtingudes de PVGIS [kWh/m2] 

 

6.3 Producció estimada 

A la gràfica següent s’observa la producció elèctrica fotovoltaica estimada de la instal·lació. 

 

 

Figura 17 Producció solar estimada. 

Així doncs, tal i com es contempla a figura anterior, tenint en compte la orientació i inclinació 

s’obté una producció estimada anual de 37.467 kWh.  
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6.4 Aprofitament 

A partir dels consums agrupats dels equipaments i la simulació de producció de la instal·lació 

s’analitza mensualment l’aprofitament i l’autoconsum que es tindrà: 

 

  

 

Taula 3. Anàlisi mensual consum i producció, cost i autoconsum energia 
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La Taula 4 següent mostra numèricament els valors de consum i producció d’acord amb dades 

extretes dels consums dels equipaments municipals i les dades de producció fotovoltaica de 

PVGIS. Es fa un anàlisi hora a hora per un període determinat comparant consum i producció per 

saber l’aprofitament directe de l’energia fotovoltaica generada. 

En aquest cas, a raó de la disponibilitat de dades, el període d’estudi és tot un any complert de 

gener a desembre utilitzant dades de consum i producció reals. 

 

Consum total 40.087 kWh 

Producció fotovoltaica 37.467 kWh 

Hores solars equivalents 1.364 h 

Autoconsum directe 16.799 kWh 

Excedents 22.725 kWh 

% autoconsum 42,5% 

 

% autosuficiència 41,9% 

 

Estalvi el primer any 3.152,2 € 

TIR a 25 anys 13,7% 

 

Període de retorn 7,2 anys 

Taula 4. Anàlisi aprofitament energia fotovoltaica 

S’observa que s’obtindrà una autosuficiència del 41,9% del consum total dels equipaments 

municipals respecte a l’aprofitament del període. Del total de la instal·lació s’aprofitarà el 42,5% 

de l’energia produïda i la resta s’injectarà a la xarxa pública per tal de poder ser compensada a la 

factura mensual. 
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6.5 Coeficients de distribucions β 

Per tal de poder distribuir la producció de la instal·lació fotovoltaica a cada equipament municipal 

tal com indica el RD 244/2019, s’ha de determinar els coeficients de distribució β. La proposta 

realitzada per aquest projecte es basa amb el consum del període P1 i P2 diferenciant entre mesos 

d’estiu i hivern de cada equipament, tal i com es detalla a la següent taula. 

Equipaments Coef. β 

Ajuntament 30% 

Local Social 10% 

Local Cultural 20% 

Deixalleria 40% 

 

S’ha calculat el percentatge mig mensual del període P1 en els mesos d’estiu i del P2 en els mesos 

d’hivern de cada equipament municipal per tal d’optimitzar la producció fotovoltaica ja que el 

període compres en el P1 i P2 dels seus respectius mesos equival al de màxima producció 

fotovoltaica.  
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Com es pot veure la potencia de la instal·lació fotovoltaica està repartida en funció dels coeficients 

de distribució. També s’ha tingut en compte l’època de l’any i la inclinació per calcular la potència 

mensual de la instal·lació fotovoltaica. 

 Ajunt 

(kW) 

Pot. 

FV 

(kW) 

Exc. 

(kW) 

LS 

(kW) 

Pot. 

FV 

(kW) 

Exc. 

(kW) 

Local 

Cultur

ar 

Pot. 

FV 

(kW) 

Exc. 

(kW) 

Deix. 

(kW) 

Pot. 

FV 

(kW) 

Exc. 

(kW) 

GEN 2,9 3,9 -1,0 1,1 1,9 -0,8 0,9 2,9 -2,1 0,9 6,0 -5,2 

FEB 4,7 3,9 0,0 1,1 1,9 -0,8 0,6 2,9 -2,4 0,6 6,0 -5,4 

MAR 1,6 3,8 -2,2 0,9 1,8 -1,0 0,5 2,9 -2,4 0,5 5,9 -5,4 

ABR 5,8 5,7 0,0 2,8 2,8 0,0 1,6 4,3 -2,7 1,6 8,8 -7,2 

MAI 4,5 6,1 -1,6 2,1 2,9 -0,8 1,5 4,6 -3,2 1,5 9,4 -8,0 

JUN 3,2 5,9 -2,8 2,2 2,9 -0,7 1,4 4,5 -3,1 1,4 9,2 -7,7 

JUL 3,6 6,2 -2,6 1,9 3,0 -1,1 19,7 4,7 0,0 19,7 9,5 0,0 

AGO 3,8 5,6 -1,8 1,8 2,7 -0,9 20,8 4,2 0,0 20,8 8,6 0,0 

SET 2,9 5,0 -2,1 6,6 2,4 0,0 24,4 3,8 0,0 24,4 7,7 0,0 

OCT 5,8 3,9 0,0 4,4 1,9 0,0 1,4 2,9 -1,5 1,4 6,0 -4,5 

NOV 1,1 3,7 -2,6 2,1 1,8 0,0 0,4 2,8 -2,5 0,4 5,7 -5,4 

DES 3,6 3,6 0,0 2,0 1,8 0,0 0,4 2,7 -2,3 0,4 5,6 -5,2 

 

Cal remarcar que els coeficients de distribució poden ser modificats anualment segons criteris 

dels consumidors agregats. 
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7 MODALITATS D’AUTOCONSUM 

7.1 Descripció modalitat d’autoconsum col·lectiu 

El plantejament acollir-se a la modalitat d’autoconsum col·lectiu s’engloba dins la definició 

d’instal·lacions que compleixen els següents punts: 

• Instal·lacions properes en xarxa interior: amb la connexió en xarxa interior del 

consumidor o consumidors associats 

• Instal·lacions properes a través de la xarxa: amb la connexió en un punt extern 

de la xarxa interior dins del mateix centre de transformació, a una distància 

inferior de 500m o si es situen dins la mateixa referència cadastral. 

 

Figura 18 Connexió d’una instal·lació fotovoltaica col·lectiva acollida a compensació. 

El concepte autoconsum col·lectiu consisteix en que una sola instal·lació fotovoltaica pugui abastir 

les necessitats energètiques d’un conjunt d’interessats. La instal·lació fotovoltaica disposarà d’un 

comptador individual que donarà la lectura instantània de producció a la companyia, aquesta 

s’associarà al consum elèctric dels consumidors vinculats a la producció de la instal·lació 

fotovoltaica col·lectiva. Aquest balanç es realitzarà en consum/producció instantània. Al ser 

modalitat amb excedents i compensació simplificada, existiran dos subjectes: productor i 

consumidors que podran ser persones físiques o jurídiques. Per tal de poder acollir-se al 

mecanisme de compensació simplificada serà necessari que la instal·lació productora estigui 

connectada a la xarxa interior d’almenys un dels consumidors com es mostra a la Figura 18.  

En l’autoconsum col·lectiu tots els consumidors associats hauran de pertànyer a la mateixa 

modalitat d’autoconsum.  
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La documentació a generar entre els diferents actors és: 

• Acord amb criteris de repartiment de l’energia generada entre productor i diversos 

consumidors: factor β. Cada participant í tindrà associat un factor, la suma dels quals serà 

1. Aquest acord es formula entre el productor i els consumidors on es defineixen els 

percentatges de repartiment de la producció de la instal·lació. L’acord es necessari que 

sigui firmat per tots els consumidors associats i haurà de ser enviat a la companyia 

distribuïdora de forma individual directament o a través de la comercialitzadora. 

• Caldrà donar d’alta la instal·lació al registre autonòmic dins la modalitat d’autoconsum 

col·lectiu. Caldrà tramitar un punt d’accés amb la comercialitzadora atès que es tracta 

d’una instal·lació de més de 15kW nominals. 

• Comunicació de modalitat d’autoconsum i enviament de l’acord dels criteris de 

repartiment de cada consumidor amb la comercialitzadora/distribuïdora. Entre cada 

consumidor i la seva comercialitzadora, s’ha de comunicar l’acord establert anteriorment 

entre productor i consumidors. 
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7.2 Descripció modalitat d’autoconsum individual amb excedents 

El plantejament d’aquesta modalitat consisteix en que el consumidor utilitza la energia precedent 

de la instal·lació per suplir les seves necessitats energètiques, en el cas que aquestes siguin majors 

que la producció de la instal·lació, l’energia faltant serà estirada de la xarxa. 

 

Figura 19 Esquema connexió instal·lació d’autoconsum individual 

En aquesta modalitat en el cas que el consum de l’usuari sigui menor a la producció de la 

instal·lació, aquest excedent serà injectat a la xarxa pública.  

Per tal de poder obtenir un benefici d’aquest excedent s’haurà de formalitzar un contracte de 

compensació amb la companya distribuïdora. Aquests excedents es compensaran per el preu 

acordat a la factura final del mes fent que aquesta mai pugui arribar a ser positiva (rebre diners). 

La documentació a generar entre els diferents actors és: 

• Caldrà donar d’alta la instal·lació al registre autonòmic dins la modalitat d’autoconsum 

amb compensació d’excedents. 

• Comunicació de modalitat d’autoconsum a la comercialitzadora per tal de formalitzar el 

contracte de compensació d’excedents. 
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8 PRESSUPOST SIMPLIFICAT 
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ANNEX II  CÀLCULS JUSTIFICATIUS 

ELÈCTRICS 
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II.1 Càlcul del cablejat i proteccions 

El càlcul del cablejat s'ha realitzat tenint en compte el següents aspectes (segons el REBT): 

• La caiguda de tensió màxima 

• La intensitat admissible 

Segons la ITC-BT-40 del REBT, en el seu apartat 5, “Cablejat de connexió”: “ Els cables de connexió 

hauran de ser dimensionats per una intensitat no inferior al 125% de la màxima intensitat del 

generador i la caiguda de tensió entre el generador i el punt de connexionat a la Xarxa de 

Distribució Pública o a la instal·lació interior, no serà superior al 1,5% per la intensitat nominal”. 

Es comprova l’adequació del cablejat segons els criteris de caiguda de tensió, en funció de la 

longitud del tram, i la intensitat màxima admissible, segons potència i tensió del generador, 

d’acord amb la secció del cable escollit. En el cas de les línies provinents dels panells s’ha calculat 

la caiguda de tensió per la longitud màxima que podrien arribar a tenir, en aquesta instal·lació 

amb una longitud inferior a 100 metres compliríem amb la caiguda de tensió màxima. 

• Caiguda de tensió 

Tram 
Potència 

(kW) 

L. Màx. 

(m) 

Intensitat 

(A) 

Tensió 

(V) 

cdt  

(V) 
% cdt 

Secció 

(mm²) 

Panells - Inversor MPPT1 7,36 30 11,50 827,20 3,08 0,37% 4 

Panells - Inversor MPPT2 7,36 30 11,50 827,20 3,08 0,37% 4 

Panells - Inversor MPPT3 7,36 30 11,50 827,20 3,08 0,37% 4 

Panells - Inversor MPPT4 6,9 30 11,50 827,20 3,08 0,40% 4 

CDT Circuit CC            

Inversor - Q. FV 33,00 1 47,63 400 0,09 0,02% 16 

Q. FV - Q. In 33,00 5 47,63 400 0,46 0,12% 16 

CDT Circuit CA         0,55 0,14% 16 

 

Com es pot veure a la taula anterior es compleix la caiguda de tensió tant amb el circuit de corrent 

continua com amb el circuit de corrent altern. 
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• Intensitat admissible 

Tram 
Potència 

(kW) 

Intensitat 

(A) 

Intensitat 

125% 

(A) 

Intensitat 

adm. 

(A) 

Secció 

(mm²) 

Panells - Inversor E1 7,36 11,50 14,38 24 4 

Panells - Inversor E2 7,36 11,50 14,38 24 4 

Panells - Inversor E3 7,36 11,50 14,38 24 4 

Panells - Inversor E4 6,9 11,50 14,38 24 4 

Inversor - Q. FV 33,00 47,63 59,54 77 16 

Q. FV - Q. In 33,00 47,63 59,54 77 16 

 

Amb el càlcul d’intensitat admissible corroborem la utilització el cablejat per el circuit de corrent 

continua i el cablejat per el circuit de corrent altern. 

II.1.1 Cablejat 

Les quatre línies de corrent continua que connecten el camp fotovoltaic amb l’inversor de corrent, 

transcorren dins de tub circular preparat per intempèrie IP59 des de la coberta on es col·loquen 

el mòduls fotovoltaics fins l’entrada de l’edifici pel baixant d’instal·lacions existent. La longitud 

total equivalen d’aquesta línia és de 30 metres. 

La línia de corrent alterna connecta l’inversor amb l’escomesa i punt de connexió de la companyia 

elèctrica, situat a la façana de l’edifici. Serà una línia trifàsica que anirà soterrada mitjançant una 

rasa des del prefabricat de formigó fins l’embarrat existent de l’edifici. La distancia a recorre serà 

de 5m. 

El cablejat utilitzat està definit a la següent taula: 

Tram Secció 

Circuit de CC 2x4 mm2 ZZ-F AS 0,6/1kVca-1,8kVCC 

Circuit de CA 4x16 mm2 – RV-k 0,6/1kV 

 

L’aïllament del cablejat s’ha contemplat de PVC referent a la part de corrent contínua i de PVC 

0,6/1kV per la d’alterna. 
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II.1.2 Proteccions CC  

Per protegir l’inversor i la instal·lació fotovoltaica de possibles sobreintensitats s’instal·laran dos 

fusibles per a cada entrada de l’inversor. 

A continuació es calcularà el fusible necessari per a la MPPT : 

En aquest tram tenim una secció de cable de 4 mm2, amb una intensitat màxima admissible de 24 

A. 

La intensitat de tall del fusible ha de ser superior a la intensitat nominal provinent dels panells 

fotovoltaics, segons fitxa tècnica 11,5 A, però ha de ser menor a la màxima admissible per els 

conductors.  

𝐼𝑁,𝑃 < 𝐼𝑇,𝐹 < 𝐼𝑀,𝐶  

11,5 < 16 < 24 𝐴 

Per tant, en aquest tram és necessari un fusible de 16 A i 1000 V. 
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II.1.3 Proteccions CA 

Es procedirà a la col·locació d’interruptor magnetotèrmics amb els valors necessaris per a protegir 

la instal·lació contra curtcircuits i contra sobreintensitats. Es contempla que el mateix 

magnetotèrmic sigui combinat amb un element de protecció contra sobretensions transitòries i 

permanents. 

Contra curtcircuits: En cas que es produeixi un curtcircuit, es produirà una circulació d’una 

intensitat mol elevada la qual supera el valor de tarat durant un període curt de temps el 

magnetotèrmic obrirà el circuit protegint els conductors. 

Interruptor automàtic – Magnetotèrmic amb protecció contra sobretensions: 

L’interruptor automàtic es col·loca a la línia que surt de l’inversor, permetent desconnectar la 

instal·lació fotovoltaica i protegir-lo de sobreintensitats que es puguin produir. Pel càlcul de la 

intensitat de tall d’aquest interruptor és necessari calcular el corrent màxim admissible pel 

conductor i la intensitat nominal de funcionament que té l’inversor. 

 

𝐼𝑁,𝐼 < 𝐼𝑇,𝑀 < 𝐼𝑀,𝐶 

59,54 < 63 < 77 𝐴 

Per tant, en aquest tram és necessari un magnetotèrmic de 63 A. 

Diferencial: 

Proporciona protecció a les persones contra descàrregues elèctriques, tant per contactes directes 

com indirectes.  

Instal·lació de diferencial de In = 63 A i sensibilitat 300 mA. 
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II.1.4 Càlcul presa a terra 

Els càlculs de pressa de terra segueixen la ITC-BT-18 del RBT 842/2002. 

La resistència del terreny es considera segons el càlcul següent: 

𝑅 = 𝑉𝑐/𝐼𝑠 

On Vc és la tensió de contacte màxima admissible i la Is és la sensibilitat del diferencial. 

𝑅 =
50

0,3
= 166,66 Ω 

Per calcular la longitud de la piqueta de pressa de terra es segueix la següent expressió: 

𝐿 = 𝑝/𝑅 

On p és la resistivitat del terreny i R la resistència del terreny abans calculada. 

 

Taula 5. Valors mitjans aproximats de la resistivitat en funció del terreny 

Segons la taula 4 de la ITC-BT-18 mostrada a la Taula 5, en aquest cas s’agafarà el valor de terreny 

cultivable i fèrtil amb una resistivitat mitja de 50 Ω per metre.  

𝐿 =
50

166,66
= 0,3𝑚 

S’obté que la longitud mínima de la piqueta ha de ser de 0,3 m, essent 2 m la selecció de 

longitud de piqueta més habitual. 

Es compleix els requisits RBT ja que qualsevol massa no sobrepassa els 50V de tensió de 

contacte i la resistència del terreny no és superior a 37 Ω. 

𝑅 =
𝑝

𝐿
=

50

2
= 25Ω 

𝑉𝑐 = 𝐼𝑠 · 𝑅 = 0,3 · 25 = 7,5𝑉 
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ANNEX III  CÀLCULS JUSTIFICATIUS 

ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA 
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III.1 Càlcul sobrecàrrega de coberta 

Segons el CTE en el seu document Annex CTE SEAE la màxima sobrecarrega per una coberta 

lleugera sobre corretges (sense forjat) es de 0,4 KN/m², en absència del projecte de la coberta on 

s’especifica les sobrecàrregues màximes contemplades s’utilitzarà aquest com a límit de càlcul.  

 

S’observa que el pes total per m2 de la instal·lació equival al 29% del total recollit en el CTE. Es 

recomana realitzar un estudi més en profunditat de la capacitat de la coberta on es col·locarà la 

instal·lació fotovoltaica. 

 

  

Pes plaques 26,1 kg/p

Pes Estructura 0,5 kg/p

Total 26,6 kg/p

Panells 63 u

Superfície Instal·lació 141,45 m2

Total Sobrecàrrega 16,44 kN

Rati Sobrecàrrega 0,12 kN/m2

Màxim CTE SE AE 0,4 kN/m2

Rati CTE 29%

Compleix Si

La Tallada d'Empordà



Documentos de planificación para el sistema
portante para la fijación de módulos solares
Sistema en cubiertas a dos aguas

Proyecto: PRO.La tallada d'Empordà

Tipo de módulo: JKM525-7TL4-V 2230 x 1134 mm

Schletter Solar GmbH

Alustraße 1

D-83527 Kirchdorf

Tel.: +34 916625-669

Fax: +34 916625-669

info.de@schletter-group.com

https://www.schletter-group.com/

Por orden

audit energia

Can Pau Birol 15

E-17005 Girona

julio 2020



FS-Kalkulator

Planificación y autocalculación

Versión 5.86.7494.24881

Datos de la instalación

Fecha 15/07/2020

Cliente audit energia

Pedido

Selección de módulos

Colocación de los módulos

Cantidad de módulos 63

Configuración base

Selección del sistema

Tipo de pinzas Rapid16

Fijación ClampFit

Resultados: datos de la instalación

Schletter Solar GmbH

115/07/2020

Potencia pico 28,98 kW

Fabricante Jinko Solar

Módulo                           Tiger 460
Potencia pico                460 W

Altura 2.182 mm

Ancho 1.029 mm

Espesor                          35 mm

Marco Enmarcado
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FS-Kalkulator

Cliente audit energia
Proyecto PRO.La tallada d'Empordà

Lista de piezas sistemas en cubiertas a dos aguas

Partida Número de artícul Artículo Total amoun Longitud m Unidad Peso total kg

1 130004-100 ClampFit 200 (144) ST 18,288

2 131101-001 Pinza lateral Rapid16 30 - 40 50 (36) ST 1,908

3 131121-001 Pinza intermedia Rapid16 30 - 40 200 (108) ST 5,400

Total (100%) 25,596

Schletter Solar GmbH

315/07/2020
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Configurador de sistema Actualización 5.86.7494.24881

Aclaraciones previas

Los cálculos presentados a continuación son válidos para condiciones regulares y para sistemas de montaje

en versiones con vigas de varios vanos. En ubicaciones con estructuras especiales de terreno son necesarios

exámenes adicionales con respecto a las cargas de viento existentes.

Cliente audit energia

Pedido

C.P. obra 17134 CANET DE VERGES

42,1000 ° latitud norte

3,0500 ° longitud este

Inclinación del elemento 14,0 °

Altura del módulo h 2,23 m

Altura sobre nivel del mar H 20 m

Altura sobre rasante z 10,00 m

Altura murete hp 0,00 m

Sistema estructural

Tejado a dos aguas

Suposición de carga según

Suposición de carga según g 0,11 kN/m²

Carga de nieve s 0,41 kN/m²

Categoría de terreno IV

Zonas con vegetación o construcción regular o con obstáculos aislados con
separación de al menos 20 veces la altura del obstáculo (p.ej. pueblos, zonas
suburbanas, zonas forestales).

Presión dinámica del viento q 0,84 kN/m²

Cargas sustitutorias equivalentes

qk kN/m² qd kN/m²

0,11 0,15

Categoría de terreno IV

Schletter Solar GmbH

415/07/2020
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Verificación del sistema de fijación ClampFit (130004-100)

Utilización para Tejado a dos aguas Área central

Inclinación del elemento 14 ° sin = 0,242 cos = 0,970

Carga de nieve s 0,41 kN/m² cp1 = 0,18 cp2 = -0,61

Altura sobre rasante z 10,00 m Presión dinámica del viento 0,84 kN/m²

Altura del módulo h 2,23 Ancho del módulo 1,13 m

Peso del módulo g 0,11 kN/m²

Disposición de carga por Metro cuadrado Superficie del tejado

Peso propio Módulos

gv = 0,11 · 1,00 · 1,00 = 0,11 kN/m²

gz = 0,11 · 0,970 = 0,11 kN/m²

gy = 0,11 · 0,242 = 0,03 kN/m²

Carga de nieve

sv = 0,41 · 0,97 · 1,00 = 0,40 kN/m²

sz = 0,40 · 0,970 = 0,39 kN/m²

sy = 0,40 · 0,242 = 0,10 kN/m²

Presión de viento

wdz = 0,84 · 0,18 = 0,15 kN/m²

Succión del viento

wsz = 0,84 · -0,61 = -0,51 kN/m²

Fuerzas internas - variables para vigas de uno, dos y tres vanos

Factores de fuerza

n Atotal Apartial Btotal Bpartial

1 0,500 0,500 0,000 0,000

2 0,375 0,438 1,250 1,250

3 0,400 0,450 1,100 1,200

Combinaciones de carga

Factor de fiabilidad: KFI= 0,90 (RC1)

Combinación de carga 1: 1,35 · g + 1,35 · s + 0,6 · 1,35 · w

Combinación de carga 2: 1,35 · g + 0,5 · 1,35 · s + 1,35 · w

Combinación de carga 3: 0,9 · g + 1,35 · w

Combinación de carga 1 Combinación de carga 2 Combinación de carga 3

Vertical Horizontal Vertical Horizontal Vertical Horizontal

n A B A B A B A B A B A B

1 0,222 0,222 0,047 0,047 0,172 0,172 0,029 0,029 -0,166 -0,166 0,007 0,007

2 0,222 0,445 0,047 0,094 0,172 0,344 0,029 0,057 -0,166 -0,332 0,007 0,014

3 0,222 0,445 0,047 0,094 0,172 0,344 0,029 0,057 -0,166 -0,332 0,007 0,014

Lista de las combinaciones determinantes (Viga continua para 3 campos)

LC1 LC2 LC3

AV 0,22 0,17 -0,17 kN

AH 0,05 0,03 0,01 kN

BV 0,44 0,34 -0,33 kN

BH 0,09 0,06 0,01 kN

Centro Borde Distribución de carga

Fuerza de compresión ND = 0,44 kN ND = 0,22 kN P = 0,44 kN

Fuerza transversal admisibleNH = 0,09 kN NH = 0,05 kN H = 0,09 kN

Fuerza de tracción NZ = -0,33 kN NZ = -0,17 kN P = 0,22 kN

Fuerza transversal admisibleNH = 0,01 kN NH = 0,01 kN H = 0,05 kN

Schletter Solar GmbH

515/07/2020



FS-Kalkulator

Verificación del sistema de fijación ClampFit (130004-100)

Utilización para Tejado a dos aguas Zona de borde

Inclinación del elemento 14 ° sin = 0,242 cos = 0,970

Carga de nieve s 0,41 kN/m² cp1 = 0,18 cp2 = -1,30

Altura sobre rasante z 10,00 m Presión dinámica del viento 0,84 kN/m²

Altura del módulo h 2,23 Ancho del módulo 1,13 m

Peso del módulo g 0,11 kN/m²

Disposición de carga por Metro cuadrado Superficie del tejado

Peso propio Módulos

gv = 0,11 · 1,00 · 1,00 = 0,11 kN/m²

gz = 0,11 · 0,970 = 0,11 kN/m²

gy = 0,11 · 0,242 = 0,03 kN/m²

Carga de nieve

sv = 0,41 · 0,97 · 1,00 = 0,40 kN/m²

sz = 0,40 · 0,970 = 0,39 kN/m²

sy = 0,40 · 0,242 = 0,10 kN/m²

Presión de viento

wdz = 0,84 · 0,18 = 0,15 kN/m²

Succión del viento

wsz = 0,84 · -1,30 = -1,09 kN/m²

Fuerzas internas - variables para vigas de uno, dos y tres vanos

Factores de fuerza

n Atotal Apartial Btotal Bpartial

1 0,500 0,500 0,000 0,000

2 0,375 0,438 1,250 1,250

3 0,400 0,450 1,100 1,200

Combinaciones de carga

Factor de fiabilidad: KFI= 0,90 (RC1)

Combinación de carga 1: 1,35 · g + 1,35 · s + 0,6 · 1,35 · w

Combinación de carga 2: 1,35 · g + 0,5 · 1,35 · s + 1,35 · w

Combinación de carga 3: 0,9 · g + 1,35 · w

Combinación de carga 1 Combinación de carga 2 Combinación de carga 3

Vertical Horizontal Vertical Horizontal Vertical Horizontal

n A B A B A B A B A B A B

1 0,222 0,222 0,047 0,047 0,172 0,172 0,029 0,029 -0,385 -0,385 0,007 0,007

2 0,222 0,445 0,047 0,094 0,172 0,344 0,029 0,057 -0,385 -0,770 0,007 0,014

3 0,222 0,445 0,047 0,094 0,172 0,344 0,029 0,057 -0,385 -0,770 0,007 0,014

Lista de las combinaciones determinantes (Viga continua para 3 campos)

LC1 LC2 LC3

AV 0,22 0,17 -0,39 kN

AH 0,05 0,03 0,01 kN

BV 0,44 0,34 -0,77 kN

BH 0,09 0,06 0,01 kN

Centro Borde Distribución de carga

Fuerza de compresión ND = 0,44 kN ND = 0,22 kN P = 0,77 kN

Fuerza transversal admisibleNH = 0,09 kN NH = 0,05 kN H = 0,01 kN

Fuerza de tracción NZ = -0,77 kN NZ = -0,39 kN P = 0,39 kN

Fuerza transversal admisibleNH = 0,01 kN NH = 0,01 kN H = 0,01 kN

Schletter Solar GmbH

615/07/2020
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Verificación del sistema de fijación ClampFit (130004-100)

Utilización para Tejado a dos aguas Zona de esquina

Inclinación del elemento 14 ° sin = 0,242 cos = 0,970

Carga de nieve s 0,41 kN/m² cp1 = 0,18 cp2 = -1,34

Altura sobre rasante z 10,00 m Presión dinámica del viento 0,84 kN/m²

Altura del módulo h 2,23 Ancho del módulo 1,13 m

Peso del módulo g 0,11 kN/m²

Disposición de carga por Metro cuadrado Superficie del tejado

Peso propio Módulos

gv = 0,11 · 1,00 · 1,00 = 0,11 kN/m²

gz = 0,11 · 0,970 = 0,11 kN/m²

gy = 0,11 · 0,242 = 0,03 kN/m²

Carga de nieve

sv = 0,41 · 0,97 · 1,00 = 0,40 kN/m²

sz = 0,40 · 0,970 = 0,39 kN/m²

sy = 0,40 · 0,242 = 0,10 kN/m²

Presión de viento

wdz = 0,84 · 0,18 = 0,15 kN/m²

Succión del viento

wsz = 0,84 · -1,34 = -1,12 kN/m²

Fuerzas internas - variables para vigas de uno, dos y tres vanos

Factores de fuerza

n Atotal Apartial Btotal Bpartial

1 0,500 0,500 0,000 0,000

2 0,375 0,438 1,250 1,250

3 0,400 0,450 1,100 1,200

Combinaciones de carga

Factor de fiabilidad: KFI= 0,90 (RC1)

Combinación de carga 1: 1,35 · g + 1,35 · s + 0,6 · 1,35 · w

Combinación de carga 2: 1,35 · g + 0,5 · 1,35 · s + 1,35 · w

Combinación de carga 3: 0,9 · g + 1,35 · w

Combinación de carga 1 Combinación de carga 2 Combinación de carga 3

Vertical Horizontal Vertical Horizontal Vertical Horizontal

n A B A B A B A B A B A B

1 0,222 0,222 0,047 0,047 0,172 0,172 0,029 0,029 -0,398 -0,398 0,007 0,007

2 0,222 0,445 0,047 0,094 0,172 0,344 0,029 0,057 -0,398 -0,796 0,007 0,014

3 0,222 0,445 0,047 0,094 0,172 0,344 0,029 0,057 -0,398 -0,796 0,007 0,014

Lista de las combinaciones determinantes (Viga continua para 3 campos)

LC1 LC2 LC3

AV 0,22 0,17 -0,40 kN

AH 0,05 0,03 0,01 kN

BV 0,44 0,34 -0,80 kN

BH 0,09 0,06 0,01 kN

Centro Borde Distribución de carga

Fuerza de compresión ND = 0,44 kN ND = 0,22 kN P = 0,80 kN

Fuerza transversal admisibleNH = 0,09 kN NH = 0,05 kN H = 0,01 kN

Fuerza de tracción NZ = -0,80 kN NZ = -0,40 kN P = 0,40 kN

Fuerza transversal admisibleNH = 0,01 kN NH = 0,01 kN H = 0,01 kN

Schletter Solar GmbH

715/07/2020



FS-Kalkulator

A continuación se determinarán los valores de entrada y se verificará el cumplimiento de las

condiciones para aplicar el método de cálculo. ClampFit
según homologación general de la Inspección de Construcción Z 14.4-646

Tipo de fijación ClampFit

Material chapa Acero

Espesor de la chapa t 0,50 mm

Trama b 500 mm

Altura de la greca h 50 mm

Greca superior bo 50 mm E 210.000 N/mm²

Valle de la greca bu 420 mm fyb 320 N/mm²

Inclinación de la traversa 73,3 ° r 2 Chapa

Rotación 0,0 ° M1 1,10 Chapa

Fix longitud Ss 33 mm M1 1,33 Tornillos

LK1 LK2 LK3

FormulaH G F

Cargas

Nd;Presión 0,44 0,34 0,00 0,00 0,00 kN

Nd;Tracción 0,00 0,00 0,33 0,77 0,80 kN

Vd,II 0,09 0,06 0,01 0,01 0,01 kN

Geometría

hb 40 mm

hz 5 mm

b 71 mm

h 25 mm 0,5 · hb + hz

Momentos MD,II 2,35 1,43 0,35 0,35 0,35 kNcm Vd,II · h

Abrazaderas

NR,k 2,56 kN

Z-14.4-646 Capítulo 3.2.3.2
M 1,20 kNcm

VR,k 3,28 kN

M1 1,50 kNcm

Verificación 0,04 0,03 0,16 0,37 0,38 Nd,Tracción · M / NR,k + Vd,II · M / VR,k ≤ 1

Fuerzas

Nd,s 0,00 0,00 0,05 0,11 0,12 kN

Z-14.4-646 Capítulo 3.2.3.5Vd,s 0,05 0,03 0,16 0,37 0,38 kN

fi 0,25 -

Tornillos
NR,k 0,41 kN

Z-14.1-537
VR,k 0,77 kN

Verificación 0,10 0,06 0,44 1,00 1,04 - Nd,s · M / NR,k + Vd,s · M / VR,k ≤ 1

Chapa trapezoidal
Rw,Rd,zen 1,12 kN = 0,150 la = 10 mm

Rw,Rd,lin 0,39 kN = 0,150 la = Ss

Verificación 0,26 0,20 0,01 0,01 0,01 - Z-14.4-646 Capítulo 3.2.3.4

Schletter Solar GmbH

815/07/2020



FS-Kalkulator

Verificación de las uniones

Inclinación del elemento 14 ° sin = 0,242 cos = 0,970

Carga de nieve s 0,41 kN/m² Presión dinámica del viento 0,84 kN/m²

Altura sobre rasante z 10,00 m Zona F cp,1 = -2,02

Altura del módulo h 2,23 Zona G cp,1 = -2,00 Coeficientes de presión Cpe,1

Peso del módulo g 0,11 kN/m² Zona H cp,1 = -1,20

Disposición de carga

Peso propio Módulos

gv = 0,11 · 1,00 · 1,00 = 0,11 kN/m²

gz = 0,11 · 0,970 = 0,11 kN/m²

gy = 0,11 · 0,242 = 0,03 kN/m²

Carga de nieve

sv = 0,41 · 0,97 · 1,00 = 0,40 kN/m²

sz = 0,40 · 0,970 = 0,39 kN/m²

sy = 0,40 · 0,242 = 0,10 kN/m²

Succión del viento

wdz = 0,84 · 0,18 = 0,15 kN/m²

wsz = 0,84 · cp,1

Pinzas para módulos según autorización de la autoridad inspectora de obras Z-14.4-631

Pinzas intermedias Pinzas de borde

FR,d kN VR,d kN FR,d kN VR,d kN Superficie de módulo A = 2,53 m²

4,65 0,67 1,63 0,45 Unión por fricción A = 0,28 kN (FS,d · ))

Fuerzas de intersección en las pinzas para módulos

VS,d kN FS,d kN VS,d = VS,dy - FS,dz · ( = 0,50)

Zona F Zona G Zona H

Pinzas intermedias -0,07 2,70 2,67 1,53 Grado de utilización 58,1 %

Pinzas de borde -0,04 1,35 1,34 0,76 Grado de utilización 82,8 %

Schletter Solar GmbH

915/07/2020



Projecte Executiu  

Ajuntament La Tallada d’Empordà 

   

 

 

   56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX IV   ESTUDI DE SEGURETAT I 

SALUT 
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IV.1 Introducció 

IV.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 Reial Decret 1627/1997, de 24 d’Octubre, del Ministeri de 

Presidència, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat en les obres de 

construcció. 

IV.1.2 Objecte d’estudi 

Aquest estudi 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 Reial Decret 1627/97 del 24 d’Octubre pel 

que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

L’estudi de seguretat i salut ha de servir també de base per tal que les empreses, constructores, 

contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms que participin en les obres, abans del inici  

de l’activitat de les mateixes, puguin elaborar un Pla de Seguretat i Salut d’acord amb les 

indicacions del Reial Decret esmentat anteriorment. 

En el Pla es podrà modificar algun dels aspectes assenyalats en aquest estudi amb els 

requeriments que estableix la normativa. Aquest Pla és el que, en definitiva, permetrà aconseguir 

i mantenir les condicions de treball necessàries per tal de protegir la salut i la vida dels treballadors 

i les persones alienes a l’execució de les obres durant el desenvolupament de les mateixes que 

contempla aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
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IV.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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 
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• 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 Reial Decret 39/1997 en el que s’aprova el 

Reglament de Serveis de Prevenció i el Reial Decret 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. 

• Ordenances Municipals. 

• Altres Normes que el tècnic competent cregui convenient. 
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IV.1.4 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 Reial 

Decret 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. 

IV.2 Característiques de l’obra 

IV.2.1 Maquinària 

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

• Camió – ploma. 

• Camió per transport. 

• Plataforma elevadora. 

• Equip per perforar. 

• Màquines eines: Serra circular, trepant, perforadora, etc.. 

IV.2.2 Mitjans auxiliars 

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

• Bastides. 

• Escales de mà. 

• Eines manuals. 
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IV.2.3 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. 

• Utilització obligatòria de calçat de seguretat. 

• Protecció individual obligatòria contra caigudes. 

• Perill de caigudes a diferent nivell. 

• Perill de caigudes al mateix nivell. 
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IV.2.4 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. 

IV.2.5 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. 

IV.2.6 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. 

IV.2.7 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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IV.3 Anàlisis dels riscos, mesures preventives i proteccions. 

IV.3.1 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: 

• 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). 

IV.3.2 Consideracions respecte l’ús de proteccions personals. 

Cada equip de protecció individual, que haurà d’estar homologat, està pensat per una 

determinada protecció, per tant, el seu ús ha de ser l’adequat  per a una  correcta prevenció. 

També 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 protector 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. 
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• 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 buco-nassals 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. 

• Roba de treball. 

 

IV.3.3 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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IV.4 Procés constructiu 

IV.4.1 Replanteig 

En aquesta fase es marca la zona 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: 

• Caigudes de personal al mateix nivell. 

• Caigudes de personal a diferent nivell. 

• Ferides i contusions en extremitats. 

• Atropellaments i aixafament del personal. 

Mesures de seguretat: 

• 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. 

• L’obra estarà senyalitzada tant frontalment com longitudinalment en totes les zones on 

es realitzin treballs. 

• En treballs d’alçada, col·locar protecció perimetral de 90 cm amb sòcol i rodapeus de 

15cm 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. 

• 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. 

Proteccions col·lectives 

• Senyalitzar i tancar la zona de treball. 

• Línies de vida o baranes perimetrals. 
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Proteccions individuals: 

• Casc de seguretat homologat. 

• Calçat de seguretat homologat  

• Guants homologats. 

• Cinturons de seguretat i arnés de seguretat amb línia de vida. 

 

IV.4.2 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: 

• Atropellaments, aixafaments i col·lisions originats per maquinària i vehicles. 

• Bolcament i lliscament de vehicles en obra. 

• Caigudes a diferent nivell. 

• Caigudes al mateix nivell. 

• Sobreesforços. 

• Partícules de pols. 

• Xoc entre vehicles. 

• Contacte amb línies elèctriques 

Mesures de seguretat: 

• Mantenir un ordre en els materials, delimitant la zona d’apilament i mantenint-la neta i 

lliure d’obstacles. 

• 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. 
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• 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... 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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 

riosta per poder suportar una càrrega de 150 kg per metre lineal. Utilitzar cinturons de seguretat 

i EPI’s. 
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Proteccions col·lectives 

• Senyalitzar i tancar la zona de treball. 

• Línies de vida o baranes perimetrals. 

Proteccions individuals: 

• Casc de seguretat homologat. 

• Calçat de seguretat homologat  

• Guants homologats. 

• Cinturons de seguretat i arnés de seguretat amb línia de vida. 

• Roba de treball (roba d’aigua i botes d’aigua de seguretat, en cas de ser necessàries). 
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IV.4.3 Moviments de terres i excavacions 

• En aquesta fase es realitzarà el  moviment de terres per tal de fer passar el cablejat soterrat 

segons les especificacions del projecte. 

• Identificació dels riscos laborals: 

• Caigudes de personal al mateix nivell. 

• Caigudes de personal a l’interior de l’excavació. 

• Ferides i contusions en extremitats. 

• Atropellaments i aixafament del personal. 

• Despreniment de terres. 

• Humitats, afeccions en la pell del personal. 

• Mesures de seguretat: 

• L’obra estarà senyalitzada tant frontalment com longitudinalment en totes les zones on 

es realitzin treballs. 

• 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. 

• La evacuació manual de material o runam es farà amb carretons fins el contenidor, que 

disposarà d’una rampa per facilitar l’abocament. 

• Les acumulacions de terres, runam o materials i els vehicles en moviment s’hauran de 

mantenir allunyats de les excavacions, senyalitzant les rases amb barreres o cintes de senyalització 

per evitar caure-hi. 

• Els operaris encarregats de realitzar les excavacions i moviments de terres seran qualificats 

i tindran la formació especialitzada i adequada per controlar el vehicle o maquina. 
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Proteccions col·lectives 

• Senyalitzar i tancar la zona de treball. 

• Línies de vida o baranes perimetrals. 

Proteccions individuals: 

• Casc de seguretat homologat. 

• Proteccions auditives. 

• Ulleres de protecció. 

• Calçat de seguretat homologat. 

• Guants homologats. 

• Roba de treball ajustada. 

• Mascareta buco-nassal. 
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IV.4.4 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: 

• Caigudes de personal al mateix nivell 

• Caigudes de personal a diferent nivell. 

• Sobreesforços 

• Generació de partícules pols 

• Talls amb objectes punxents. 

• Talls per utilització de màquines - eines. 

• Talls per manipulació d’eines manuals. 

• Caigudes d’objectes sobre persones. 

• Lesions oculars per cossos estranys. 

• Cremades a la cara. 

Mesures de seguretat: 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• El vehicle o maquinària s’haurà d’instal·lar i utilitzar correctament, mantenint-se 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. 



Projecte Executiu  

Ajuntament La Tallada d’Empordà 

   

 

 

   72 

 

• En el muntatge de l’estructura 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 sòcol. 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 

• Senyalitzar i tancar la zona de treball. 

• Línies de vida o baranes perimetrals. 

• Il·luminació de la zona de treball. 

Proteccions individuals: 

• Ús obligatori de casc de seguretat homologat. 

• Calçat de seguretat homologat. 

• Guants de cuir. 

• Roba de treball. 

• Ulleres de protecció. 

• Caretes específiques en treballs de soldadura. 

• Cinturons de seguretat i arnés de seguretat amb línia de vida. 
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IV.4.5 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: 

• Caigudes de personal al mateix nivell. 

• Caigudes de personal a diferent nivell. 

• Sobreesforços. 

• Generació de partícules pols. 

• Talls amb objectes punxents. 

• Talls per utilització de màquines - eines. 

• Talls per manipulació d’eines manuals. 

• Caigudes d’objectes sobre persones. 

• Lesions oculars per cossos estranys. 

• Descàrregues elèctriques. 

  

Mesures de seguretat: 

• 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. 

• 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. 

• 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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• El vehicle o maquinària s’haurà d’instal·lar i utilitzar correctament, mantenint-se 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 sòcol. 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 

• Senyalitzar i tancar la zona de treball. 

• Línies de vida o baranes perimetrals. 

• Il·luminació de la zona de treball. 

Proteccions individuals: 

• Ús obligatori de casc de seguretat homologat. 

• Calçat de seguretat homologat. 

• Guants de cuir. 

• Roba de treball. 

• Ulleres de protecció. 

• Caretes específiques en treballs de soldadura. 

• Cinturons de seguretat i arnés de seguretat amb línia de vida. 
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IV.4.6 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: 

• Caigudes de personal al mateix nivell. 

• Caigudes de personal a diferent nivell. 

• Sobreesforços. 

• Talls amb objectes punxents. 

• Talls per utilització de màquines - eines. 

• Talls per manipulació d’eines manuals. 

• Caigudes d’objectes sobre persones. 

• Lesions oculars per cossos estranys. 

• Cremades. 

• Electrocució. 

• Incendi. 

Mesures de seguretat: 

• 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. 

• 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. 

• Els operaris responsables de realitzar aquestes tasques seran qualificats i tindran la 

formació especialitzada i adequada pel control del vehicle o maquinària. 

• El vehicle o maquinària s’haurà d’instal·lar i utilitzar correctament, mantenint-se 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. 
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• 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 sòcol. 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. 

• Els treballs es realitzaran sense tensió durant el muntatge de la instal·lació. 

• Abans de realitzar les proves de tensió, s’ha de revisar el conjunt de la instal·lació, vigilant 

de que les connexions no quedin accessibles a tercers. 

• Es disposarà de forma correcte els fusibles, magnetotèrmics, terminals, diferencials, 

instal·lacions de terra i mànegues en quadres i grups elèctrics. 

• Els muntatges i de muntatges elèctrics seran realitzats per un instal·lador autoritzat. 

• 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 magneto tèrmic de tall general i un diferencial automàtic. S’instal·larà la 

posada a terra des de el moment d’inici de les obres. 

• 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. 

• Els connexionats es faran seguint les instruccions i normes del fabricant. 

  



Projecte Executiu  

Ajuntament La Tallada d’Empordà 

   

 

 

   77 

 

Proteccions col·lectives 

• Senyalitzar i tancar la zona de treball. 

• Línies de vida o baranes perimetrals. 

• Il·luminació de la zona de treball. 

• Perfecte estat de seguretat de les eines. 

• Manteniment i reposició de les proteccions. 

Proteccions individuals: 

• Ús obligatori de casc de seguretat homologat. 

• Calçat de seguretat homologat. 

• Guants de cuir. 

• Roba de treball. 

• Ulleres de protecció. 

• Caretes específiques en treballs de soldadura. 

• Cinturons de seguretat i arnés de seguretat amb línia de vida. 

• Escales aïllades per totes les parts.  
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IV.5 Maquinària 

IV.5.1 Maquinària d’elevació 

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

mòduls fotovoltaics. 

• Identificació dels riscos 

• Bolcament del camió-ploma o plataforma elevadora. 

• Electrocució. 

• Caigudes de personal al mateix nivell. 

• Caigudes de personal a diferent nivell. 

• Sobreesforços. 

• Atrapament i aixafament. 

• Atropellament de persones. 

• Despreniment de la càrrega durant el transport. 

• Despreniment de la càrrega durant la tasca d’elevació. 

• Caigudes al pujar o baixar de la cabina. 

• Mesures de seguretat: 

• El camió - ploma o plataforma elevadora tindrà vigent el llibre de manteniment. 

• El ganxo tindrà pestell de seguretat en prevenció del despreniment de la càrrega. 

• 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. 

• Les maniobres de càrrega i descàrrega estaran sempre guiades per un especialista. 

• Es prohibeix sobrepassar la càrrega màxima admesa pel fabricant del camió-ploma o 

plataforma elevadora. 
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• El gruista tindrà la càrrega sempre a la vista. Si això no fos possible, les maniobres estaran 

dirigides per una altre persona. 

• Es prohibeix utilitzar el camió-ploma o plataforma elevadora per arrossegar càrregues. 

• Les rampes d’accés als llocs de treball no superaran el 20% per evitar el bolcament.  

• 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. 

• 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 

• Senyalitzar i tancar la zona on es posicioni el camió grua o la plataforma elevadora. 

Proteccions individuals: 

• Casc de seguretat homologat. 

• Calçat de seguretat homologat. 

• Guants de seguretat. 

• Roba de treball. 

• Ulleres de protecció. 

• Cinturons de seguretat i arnés de seguretat. 
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IV.5.2 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 

• Talls. 

• Cremades. 

• Cops. 

• Projecció de fragments. 

• Caiguda d’objectes. 

• Electrocució. 

• Vibracions. 

• Soroll. 

• Mesures de seguretat: 

• Les eines han d’estar protegides elèctricament amb doble aïllament 

• Els motors elèctrics estaran protegits per la carcassa per evitar els riscos d’atrapament o 

d’electrocució. 

• Les eines de tall tindran el disc protegit amb una carcassa antiprojeccions. 

• Es prohibeix deixar les eines elèctriques abandonades al terra o en marxa. 

• Els treballadors rebran instruccions concretes de l’ús correcte de les eines a utilitzar. 
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Proteccions individuals: 

• Casc de seguretat homologat. 

• Calçat de seguretat homologat. 

• Guants de seguretat. 

• Roba de treball. 

• Ulleres de protecció. 

• Cinturons de seguretat i arnés de seguretat. 

• Mascareta filtrant. 

• Mascareta buco-nassal antipols amb filtre mecànic. 

• Protectors auditius. 

IV.5.3 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. 

Identificació dels riscos més freqüents 

• Talls. 

• Cremades. 

• Cops. 

• Projecció de fragments. 

• Caiguda d’objectes. 

Mesures de seguretat: 

• Les eines manuals s’utilitzaran només en les tasques per les que han estat fabricades. 

• Abans del seu ús, es revisaran i es retiraran les que no estiguin en bones condicions. 

• Es mantindran netes d’olis, greixos i altres substàncies lliscants. 
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• 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. 

• Els treballadors rebran instruccions concretes de l’ús correcte de les eines a utilitzar. 

• Proteccions individuals: 

• Casc de seguretat homologat. 

• Calçat de seguretat homologat. 

• Guants de seguretat. 

• Roba de treball. 

• Ulleres de protecció. 

• Cinturons de seguretat i arnés de seguretat. 

• Mascareta filtrant. 

• Protectors auditius. 

IV.5.4 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.  

Politges: 

• Les politges s’utilitzaran exclusivament quan girin bé, havent de revisar sempre abans el 

seu ús. 

• Per la subjecció es disposaran de cargols amb femella, grillets de passadors o de cargol i 

femella. 

Camises: 

• Es rebutjaran les camises que tinguin cables trencats. 

• S’utilitzaran únicament les adequades a cada cable. 

• Les puntes s’asseguraran amb retencions. 
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Granotes: 

• Es revisaran periòdicament, rebutjant les que siguin dubtoses. 

• Els grillets hauran d’estar en bones condicions. 

• Les parts mòbils estaran ben greixades. 

• S’utilitzarà només l’adequada per a cada cable. 

• Al instal·lar-la en el cable, es tancarà comprovant l’estrenyament. 

Grillets: 

• Únicament  s’utilitzaran els que no estiguin deformats, ni tinguin el boló tort. 

• El boló que porti rosca s’estrenyerà al màxim, si no porta rosca s’assegurarà amb grupilla. 

Giratoris: 

• Es desmuntaran periòdicament per revisió dels seus rodaments, incloent una etiqueta 

amb la data de revisió . 

• S’utilitzaran únicament els apropiats a cada cable, a la tensió de riostrat i a la politja. 
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Eixos: 

• S’utilitzaran per suportar pesos de bobines inferiors  a la càrrega màxima admissible i 

disposaran de fre. 

Tràctels: 

• Es revisaran periòdicament i sempre abans de la seva utilització es rebutjaran els 

defectuosos. Els ganxos disposaran de pestells de seguretat. 

Plomes d’elevació: 

• Duran una placa característica amb l’esforç màxim de treball permès. 

• Obligatòriament es verificarà el seu estat abans de la seva utilització. 

Cordes: 

• Coeficient mínim de seguretat de 10. 

• Es manipularan amb guants de cuir. 

• Es protegiran quan s’hagi de treballar sobre arestes i cantells vius. 

• Es netejaran i secaran un cop acabat el seu ús. 

• Es conservaran enrotllades i protegides d’agents químics i atmosfèrics. 

• 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 %. 

• 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: 

• Els cables tindran un coeficient de seguretat mínim de 6. 

• Es manipularan amb guants de cuir. 

• Les bobines sempre giraran en sentit determinat pel fabricant. 

• Per tallar un cable es precís lligar als dos costats del tall per tal d’evitar que es desfacin 

els extrems. 
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• Es revisarà periòdicament i sempre abans de la seva utilització, comprovant que no hi hagi 

nusos, coqueres, filferros trencats, corrosió 

Eslingues: 

• Han de tenir igual o més càrrega de ruptura que el cable d’elevació. 

• L’angle format pels ramals ha d’estar comprés entre 60º i 90º. 

• No es creuaran mai dues eslingues en un ganxo. 

• No situar mai una unió sobre el ganxo ni sobre l’anell de càrrega. 

• Protegir –les de les arestes i cantells vius. 

• Evitar el seu lliscament sobre el metall. 

IV.6 Danys a tercers 

Riscos 

• Caiguda de persones. 

• Caiguda de materials. 

• Interferències per descàrregues. 

Mesures de protecció 

• Cercat de la façana a via pública afectada amb la tanca. 

• Senyalitzar les entrades i límits de l’obra. 

• Utilització de contenidors en via pública per al runam. 

• Col·locació de lones en la façana en cas que sigui necessari. 
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IV.6.1 Formació 

Tot el personal rebrà 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. 

IV.7 Salut i medicina preventiva 

IV.7.1 Farmaciola 

Es disposarà almenys d’una farmaciola que contingui el material necessari especificat a 

l’Ordenança General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

IV.7.2 Assistència a accidentats 

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. 

IV.7.3 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. 

IV.8 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 aquest 

estudi als seus medis i mètodes d’execució. Aquest pla de seguretat haurà de ser aprovat per la 

Direcció Facultativa de l’obra i pel Coordinador en matèria de Seguretat durant l’execució de 

l’obra abans del seu inici.  
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ANNEX V  PLA DE CONTROL DE 

QUALITAT 
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V.1 Definició 

S'entendrà per Control de Qualitat el conjunt d'accions plantejades i sistemàtiques necessàries 

per proveir la confiança adient de que totes les estructures, components i instal·lacions que es 

construeixin d'acord amb el Contracte, Codis, Normes i Especificacions de disseny de l'actual 

Projecte. 

El Control de Qualitat comprendrà els aspectes següents: 

• Qualitat de matèries primeres. 

• Qualitat d'equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de 

fabricació. 

• Qualitat d'execució de les obres (construcció i muntatge). 

• Qualitat de l'obra acabada (inspecció i proves). 

V.2 Programa de control de qualitat 

Les operacions mínimes a efectuar en cada una de les fases seran les que s’indiquen tot seguit. 

V.3 Recepció de materials 

• Verificació de les qualitats dels materials d’acord amb les especificacions del projecte. 

• Verificació de les característiques dels materials d’acord amb les especificacions del 

projecte. 

• Verificació de les condicions de emmagatzematge dels materials. 

• Sol·licitud de certificats i documentació d’homologació i conformitat dels materials que 

ho requereixin. 
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V.4 Instal·lació 

• Comprovació de les característiques de la xarxa de presa de terra. 

• Verificació de les característiques dels elements de protecció: Magnetotèrmics: In, PdT, 

corba, diferencial: Sensibilitat, classe. Interruptors de tall en carrega: In, PdT. 

• Verificar adaptació dels quadres a esquemes. 

• Verificar connexions conductor de protecció. 

• Comprovar els traçats, sustentacions de safates i canalitzacions, col·locació de conductors 

al seu interior, distàncies amb altres instal·lacions. 

• Comprovar la idoneïtat de borns, terminals, connexions dels quadres elèctrics i caixa de 

derivació. 

• Verificació de la suportació de les plaques fotovoltaiques. 

Un cop realitzada la instal·lació elèctrica es presentaran degudament omplerts els protocols 

corresponents segons annex adjunt i s’entregarà a la direcció facultativa per la seva validació. Es 

presentarà un informe mensual de control d’execució de la instal·lació, de la part de la instal·lació 

executada. 

V.5 Posta en marxa i recepció 

• En general es comprovarà la existència de tota la documentació de legalització de cada 

una de les instal·lacions. 

• Comprovació de coincidència entre retolacions de les instal·lacions i els plànols “as built”. 
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V.6 Instal·lació elèctrica 

Es realitzaran com a mínim les probes detallades a continuació i les probes especificades en el 

document adjunt de protocol de probes, s’entregaran els resultats obtinguts a la direcció 

facultativa. 

• Mesura de l’aïllament del conjunt de la instal·lació. 

• Comprovació de la sensibilitat i temps de tall dels diferencials. 

• Comprovar la selectivitat de magnetotèrmics i diferencials. 

• Mesurar de la resistència de la presa de terra. 

• Comprovació de la continuïtat entre estructura, connexions del conductor de protecció i 

terra. 

• Comprovar la retolació de quadres elèctriques: dels quadre, elements de protecció, línies 

d’entrada i sortida, senyalitzacions lluminoses. 

• Comprovar presència d’esquema a cada quadre. 

• Verificar el correcte funcionament cadascuna de les plaques fotovoltaiques. 

• Comprovació la generació elèctrica de cada placa, així com la idoneïtat i correcte 

funcionament de totes les seves proteccions. 

• Verificar les dades de calibrat dels interruptors automàtics i diferencials i comprovar la 

seva justificació documental. 

• Verificar el correcte funcionament dels sistemes de commutació de subministrament 

normal – permanent, a plena càrrega. 

• Verificar el correcte funcionament dels receptors alimentats pel subministrament 

permanent. 

• Verificar la inexistència de punts calents a quadres elèctrics mitjançant termografia. 
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www.jinkosolar.com

450-470 Watt
Tiling Ribbon (TR) Technology

Tiger Mono-facial

Positive power tolerance of 0~+3%

ISO9001:2015, ISO14001:2015, OHSAS18001
certified factory

IEC61215,  IEC61730 certified product

KEY FEATURES

TR technology + Half Cell
TR technology with Half cell aims to eliminate the cell gap to 
increase module efficiency (mono-facial up to 20.93%)

9BB instead of 5BB
9BB technology decreases the distance between bus bars and 
finger grid line which is benefit to power increase.

POWER YIELD

Higher lifetime Power Yield
2.5% first year degradation,
0.6% linear degradation

Best Warranty
12 year product warranty, 
25 year linear power warranty25 year

Avoid debris, cracks and broken gate risk effectively
9BB technology using circular ribbon that could avoid debris, 
cracks and broken gate risk effectively

83.1%
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97.5%
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linear performance warranty

Standard performance warrantyAdditional value from Jinko Solar’s linear warranty

12 Year Product Warranty     25 Year Linear Power Warranty
0.6% Annual Degradation Over 25 years

LINEAR PERFORMANCE WARRANTY



Packaging Configuration

The company reserves the final right for explanation on any of the information presented hereby. TR JKM450-470M-7RL3-(V)-A1-EN

Engineering Drawings

SPECIFICATIONS

Mechanical Characteristics
Cell Type

No.of cells

Dimensions

Weight

Front Glass

Frame

Junction Box

Output Cables

26.1 kg (57.54 lbs)

IP67 Rated

Electrical Performance & Temperature Dependence

Irradiance 1000W/m2 AM=1.5STC:

Irradiance 800W/m 2 AM=1.5NOCT:
Power measurement tolerance: ± 3%*

*

Wind Speed 1m/s

Module Type 

Maximum Power (Pmax)

Maximum Power Voltage (Vmp)

Maximum Power Current (Imp)

Open-circuit Voltage (Voc)

Short-circuit Current (Isc)

Module Efficiency STC (%)

Operating Temperature(℃)

Maximum system voltage

Maximum series fuse rating

Power tolerance

Temperature coefficients of Pmax

Temperature coefficients of Voc

Temperature coefficients of Isc

Nominal operating cell temperature  (NOCT)

Cell Temperature 25°C

Ambient Temperature 20°C

( Two pallets = One stack ) 

27pcs/pallets, 54pcs/stack, 540pcs/ 40'HQ Container

Temperature Dependence
 of Isc,Voc,Pmax
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180

Isc

Voc

Pmax

TUV  1×4.0mm2

(+): 290mm , (-): 145 mm or Customized Length

3.2mm,Anti-Reflection Coating,
High Transmission, Low Iron, Tempered Glass

Anodized Aluminium Alloy

2182×1029×40mm (85.91×40.51×1.57 inch)

Current-Voltage & Power-Voltage 
Curves (460W)

5 10 15 20 25 30 35 40 45 55500
0
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0

70

140

210

350

280

420

480

156 (2×78)

P type Mono-crystalline

STC NOCTSTC NOCT TCONCTS

-40℃~+85℃

1000/1500VDC (IEC) 

20A

0~+3%

-0.35%/℃

-0.28%/℃

0.048%/℃

45±2℃

450Wp

42.86V

10.50A

51.50V

11.32A

335Wp

8.54A

39.20V

48.61V

9.14A

20.04%

460Wp

43.08V

10.68A

51.70V

11.50A

342Wp

8.68A

39.43V

48.80V

9.29A

STC NOCT

20.26%

465Wp

43.18V

10.77A

51.92V

11.59A

346Wp

8.74A

39.58V

49.01V

9.36A

455Wp

42.97V

10.59A

51.60V

11.41A

339Wp

8.61A

39.32V

48.70V

9.22A

JKM450M-7RL3-V JKM455M-7RL3-V JKM460M-7RL3-V JKM465M-7RL3-V
JKM450M-7RL3 JKM455M-7RL3 JKM460M-7RL3 JKM465M-7RL3

Lenth: ±2mm

Width: ±2mm

Height: ±1mm

Row Pitch: ±2mm

1029mm

21
82

m
m

TCONCTS

20.49%

470Wp

43.28V

10.86A

52.14V

11.68A

350Wp

8.81A

39.69V

49.21V

9.43A

JKM470M-7RL3-V
JKM470M-7RL3

20.71% 20.93%
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Inversor de String Inteligente

Seguro

Confiable

Eficiente

Inteligente

Always Available for Highest Yields solar.huawei.com/es/

SUN2000-33KTL-A

 Tecnología de enfriamiento natural.
 Clase de protección IP65.
 Protectores de sobreintensidad tipo II tanto para CC como para CA.

 Monitorización inteligente de 8 strings y resolución rápida de 
problemas.

 Soporte de comunicaciones por línea de alimentación eléctrica (PLC).
 Soporte de diagnóstico inteligente de curvas I-V.

 Desconexión de CC integrada; mantenimiento seguro y práctico.
 Unidad de monitorización de la intensidad Residual (RCMU) 

integrada.
 Diseño sin fusibles.

 Máxima eficiencia del 98,6%.
 Eficiencia europea del 98,4%.
 4 MPPT para adaptarse de manera versátil a distintas disposiciones
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Always Available for Highest Yields

Curva de eficiencia

Ef
ici

en
cia

Esquema eléctrico

Carga

solar.huawei.com/es/

Especificaciones técnicas SUN2000-33KTL-A
Eficiencia

Eficiencia máxima 98.6%
Eficiencia europea 98.4%

Entrada
Máx. tensión de entrada 1,100 V

Máx. intensidad por MPPT 22 A 
Máx. intensidad de cortocircuito por MPPT 30 A 

tensión de entrada inicial 250 V
Rango de tensión de operación de MPPT 200 V ~ 1000 V

tensión nominal de entrada 620 V
Máx. cantidad de entradas 8

Cantidad de MPPT 4
Salida

Potencia nominal activa de CA 30,000 W
Máx. potencia aparente de CA 33,000 VA

Máx. potencia activa de CA (cosφ=1) 30,000 W
tensión nominal de salida 230V / 400V, default 3W+N+PE; 

Frecuencia nominal de red de CA 50 Hz / 60 Hz
intensidad de salida nominal 43.3 A

Máx. intensidad de salida 48 A
Factor de potencia ajustable 0.8 LG ... 0.8 LD

Máx. distorsión armónica total ＜3%
Protección

Dispositivo de desconexión del lado de entrada Sí
Protección contra funcionamiento en isla Sí
Protección contra sobreintensidad de CA Sí

Protección contra polaridad inversa de CC Sí
monitorización de fallas en strings de sistemas fotovoltaicos Sí

Protector contra sobreintensidad de CC Tipo II
Protector contra sobreintensidad de CA Tipo II

Detección de aislamiento de CC Sí
Unidad de monitorización de la intensidad Residual Sí

Comunicación
Visualización Indicadores LED, Bluetooth + APP

RS485 Sí
USB Sí

Comunicación por línea de alimentación eléctrica (PLC) Sí
General

Dimensiones (ancho x altura x profundidad) 930 x 550 x 283 mm (36.6 x 21.7 x 11.1 pulgadas)
Peso (con soporte de montaje) 62 kg (136.7 lb.)

Rango de temperatura de operación -25 °C ~ 60 °C (-13°F ~ 140°F)
Enfriamiento Convección natural

Altitud de operación 4,000 m (13,123 ft.)
Humedad relativa 0 ~ 100%
Conector de CC Amphenol Helios H4
Conector de CA Terminal de PG resistente al agua + Conector OT

Clase de protección IP65
Topología Sin transformador

Cumplimiento de normas (Más información disponible a pedido)
Certificado EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, IEC62116

Código de red IEC 61727, NB/T 32004-2013, VDE-AR-N-4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16,
CEI 0-21, C10/11, EN 50438-Turkey

Inversor de String Inteligente (SUN2000-33KTL-A)

SUN2000-33KTL-A
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93%
94%
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96%
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99%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

380V
600V
800V

MPPT1

MPPT2

L1
L2
L3
N
PE

MPPT3

MPPT4

+
+
-
-
+
+
-
-
+
+
-
-
+
+
-
-

Circuito de
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Switch de 
CC 2
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CC-CA
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SOLAR.HUAWEI.COM/EU/Version No.:02-(20190512)

Smart Dongle-WLAN-FE

Smart
WLAN & Fast Ethernet (FE) communication 

Support 3rd-party monitoring system 1

Plug & Play 
Support max. 10 devices

Reliable
IP65

Support auto reconnection

Simple

*1: 3rd-party management system shall match the communication protocol with Huawei Smart Dongle.

Technical Specification SDongleA-05

General Data
Max. Devices Supported 10
Max. Inverters Supported 10
Connection interface USB
Ethernet Interface 10/100M Ethernet
Installation Plug-and-play 
Indicator LED Indicator
Dimensions (W * H * D) 146 x 48 x 33 mm (5.1 x 1.9 x 1.3 inch)
Weight 90 g (0.2 lb.)
Degree of protection IP65
Power consumption (typical) 2.5 W
Operation Mode STA

Encryption Algorithm Encryption Mechanism：WPA/WPA2
Encryption：TKIP/CCMP/AES

Wireless Parameter

Supported standards & frequencies 802.11b/g/n（2.412G—2.484G）

Environment
Operating temperature range -30 ℃ to +65 ℃ (-22 ℉ to 149 ℉)
Relative humidity range 5 - 95% RH 
Storage temperature range -40℃ to +70℃ (-40 ℉ to 158 ℉)
Max. operating altitude 4,000 m (13,123 ft.)

Standard Compliance  (more available upon request)
Certificate SRRC, CE, RCM

Inverter Compatibility

Inverter model SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0
SUN2000-12/15/17/20KTL-M0



SOLAR.HUAWEI.COM/EU/Version No.:02-(20190512)

Smart Dongle-4G

Smart
2G, 3G, 4G communication 1

Support 3rd-party monitoring system 2

Plug & Play
Support max. 10 devices 

Reliable
IP65

Support auto reconnection

Simple

1: To ensure stable data transmission, Huawei suggests 4G dongle to be installed in areas with stable mobile signal (2G signal ≥4 bars, 3G/4G signal ≥3 bars).
2: 3rd-party management system shall match the communication protocol with Huawei Smart Dongle.
3. For recommended carriers list and details on supported frequencies, please contact local distributors.

Technical Specification SDongleA-03-EU

General Data
Max. Devices Supported 10
Max. Inverters Supported 10
Connection interface USB
Installation Plug-and-play 
Indicator LED Indicator
Dimensions (W * H * D) 130 x 48 x 33 mm (5.1 x 1.9 x 1.3 inch)
Weight 90 g (0.2 lb.)
Degree of protection IP65
Power consumption (typical) 3.5 W

Wireless Parameter
Sim card type mini-sim (15 mm*25 mm)

Supported standards & frequencies
4G: FDD-LTE / TDD-LTE

3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+
2G: GSM / GPRS / EDGE 3

Environment
Operating temperature range -30 ℃ to +65 ℃ (-22 ℉ to 149 ℉)
Relative humidity range 5 - 95% RH 
Storage temperature range -40 ℃ to +70 ℃ (-40 ℉ to 158 ℉)
Max. operating altitude 4,000 m (13,123 ft.)

Standard Compliance  (more available upon request)
Certificate CE, Type Approval for Thailand, MIC

Inverter Compatibility

Inverter model

SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0
SUN2000-12/15/17/20KTL-M0

SUN2000-60KTL-M0
SUN2000-100KTL-M1



CLAMPFIT
PRODUCT SHEET



2

SCHLETTER SOLAR GMBH  I  SUBJECT TO MODIFICATIONS

CLAMPFIT   I   400402EN  I   V1  I  PRODUCT SHEET  I  201909 2

CLAMPFIT

THE COST-OPTIMISED TRAPEZOIDAL SHEET FASTENING SYSTEM FOR STEEL 
AND ALUMINIUM SHEETS FROM 0.5 MM

Always simpler, always more affordable, universal, faster mounting and, as an option, 
also as simple and comfortable as possible in planning, ordering and storage – these 

are the features and advantages that new mounting systems or system parts should 
have today. The new version of the ClampFit trapezoidal sheet fastening - the consistent 

further development of ClampFit H - is designed for the horizontal mounting of modules 
onto trapezoidal sheet roofs and fulfils all these requirements in an exemplary manner. At 

the same time, it completes the previous universal Schletter fastening range and is just one 
product in the warehouse. 

Furthermore, it can also be combined with the universal module clamps Rapid16.

- Universal use
- For all current trapezoidal sheets
- Fast mounting
- Affordable system price
- 10-year guarantee

Although this fastening system undercuts previously achievable €/kWp system prices once more, the ClampFit 
system also corresponds to the strict Schletter quality guidelines: An optimal introduction of force is achieved 
thanks to the side edge fastening. In this way, even very thin trapezoidal sheets are not overloaded in places. Even 
the loosening of screws by thermal expansion and load alternation is reliably eliminated in this fastening geometry.



32

STRUCTURAL ANALYSIS        Structural analysis according to the current country-specific standards; in Germany  
        DIN EN 1991 (EC1). Depending on the system, 4 fastening points per module.
        For high wind or snow loads or for large modules, it may be necessary to use  
         more fastening points. 
         In all circumstances, observe the information on the structural analysis!

        I

Further information is available at www.schletter-group.com

USE           8-45°

       
                   >22mm

        Trapezoidal sheets with minimum height    inclination of the side edges of 8    
             of the  Side edges: 22mm     to 45°

PRODUCT NUMBERS

130004-100       ClampFit

131121-001       middle clamp Rapid¹6 30 - 40 mm
131101-001       end clamp Rapid¹6 30 - 40 mm
131121-002       middle clamp Rapid¹6 40 - 50 mm
131101-002       end clamp Rapid¹6 40 - 50 mm
131101-003       end clamp Rapid16 H 30 - 40 mm

You can find module clamps in a black anodised version in our component overview.

TECHNICAL DATA

MATERIAL        System components: Aluminium; Screws: Stainless steel; Seals: EPDM
  

PLANNING AID                         Configuration and structural analysis via the Schletter Configurator

3

n the general structural analysis systems, evidence of the holding 
strength of the roof to the substructure is not included!



SCHLETTER SOLAR GMBH
Alustrasse 1
83527 Kirchdorf
GERMANY

www.schletter-group.com
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ANNEX VII  PRESSUPOST I 

AMIDAMENTS 

 



RESUM DE PRESSUPOST
                                                                

CAPITOL RESUM EUROS %

MAT_FV Material Fotov oltaic ........................................................................................................................................ 14.422,95 75,71

MAT_ELEC Material Elèctric ............................................................................................................................................. 1.138,02 5,97

OBR_CIV Obra civ il...................................................................................................................................................... 588,86 3,09

SEG_SALUT Seguretat i Salut............................................................................................................................................. 1.400,00 7,35

GESTIÓ Gestió, Tràmits i Legalització........................................................................................................................... 1.500,00 7,87

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 19.049,83

13,00% Despeses Generals....................... 2.476,48

6,00% Benefici industrial .......................... 1.142,99

SUMA DE G.G. y  B.I. 3.619,47

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA (sIVA) 22.669,30

21,00% I.V.A. ...................................................................... 4.760,55

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 27.429,85

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de VINT-I-SET MIL QUATRE-CENTS VINT-I-NOU  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

LA PROPIETAT L´ENGINYER

                                                                                                                                

29 de julio de 2020 Pàgina 1



 AMIDAMENTS
                                                                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL MAT_FV Material Fotovoltaic                                            

PAN007       u   PANELL JINKO TIGER PERC 142M JKM460-7RL3 o equivalent           

63,00

EST_001      u   Estructura Schletter coplanar per 63 panells                    

Estructura Schletter coplanar per coberta de xapa per 63 panells Jinko de 460Wp en horitzontal.

1,00

INV009       u   HUAWEI SUN2000-33KTL-A o equivalent                             

Inversor central trifàsic per a connexió a xarxa, potència nominal de sortida 33 kW, Dimensions
930X550X283mm i pes 62kg.  HuaweiSUN2000-33KTL-A

1,00

ACFV_001     u   Smart Dongle WLAN-FE                                            

Targeta de comunicació amb WLAN i ETHERNET per inversors SUN02000

1,00

4 de agosto de 2020  Pàgina 1



 AMIDAMENTS
                                                                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL MAT_ELEC Material Elèctric                                               

CAB5X16      m   Cable multiconductor 5x16mm2                                    

Cable elèctric multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS), de fàcil pelat i estesa, tipus RZ1-K (AS),
tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1,
amb conductors de coure recuit, flex ible (classe 5), de 5x16 mm² de secció, aïllament de polietilè reti-
culat (XLPE), de tipus DIX3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd, i
amb les següents característiques: no propagació de la flama, no propagació de l'incendi, baixa emis-
sió de fums opacs, reduïda emissió de gasos tòxics, lliure de halògens, nul·la emissió de gasos cor-
rosius, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred, resistència als rajos ultrav iolat i resistència
als agents químics. Segons UNE 21123-4. Inclou p.p de petit material.

5,00

CABFV4       m   Cable unipolar fotovoltaic 4mm2                                 

Cable elèctric unipolar, resistent a la intempèrie, per a instal·lacions fotovoltaiques, garantit per 30
anys, tipus ZZ-F, tensió nominal 0,6/1 kV, tensió màxima en corrent continu 1,8 kV, reacció al foc
classe Eca, amb conductor de coure recuit, flex ible (classe 5), de 1x4 mm² de secció, aïllament d'e-
lastòmer reticulat, de tipus EI6, coberta d'elastòmer reticulat, de tipus EM5, aïllament classe II, de co-
lor negre, i amb les següents característiques: no propagació de la flama, baixa emissió de fums
opacs, reduïda emissió de gasos tòxics, lliure de halògens, nul·la emissió de gasos corrosius, resis-
tència a l'absorció d'aigua, resistència al fred, resistència als rajos ultrav iolat, resistència als agents
químics, resistència als greixos i olis, resistència als cops i resistència a l'abrasió. Segons
DKE/VDE AK 411.2.3.

40,00

QE6          u   Quadre elèctric de superfície 8 mòduls                          

Quadre elèctric de superfície 8 moduls amb tapa IP-40

2,00

FUS1         u   Fusibles PV 1000V 16A                                           

8,00

DIF4P63A300MA u   Interruptor diferencial 4P 63A 300mA clase AC                   

1,00

PRT004       u   V-CHECK 4MPT MINI-63 amb sobretensions perm. i trans.           

Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 63 A, te-
trapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxi-
ma transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN.

1,00

TB002        m   Tub PVC corrugat exterior 32mm                                  

Suministrament i instal·lació de tub corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no pro-
pagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com
a canalització soterrada. Inclou p.p de petit material.

20,00

CON001       u   Connectors MC4 parella per connexió ràpida cablejat fotovoltaica

Inclou parell de connectors MC4 per a connexió ràpida cablejat fotovoltaica.
Inclou preparació cablejat, adequació connex ionat.

4,00

PT_001           Presa de Terra amb una pica d'acer courat de 2m de longitud     

Presa de Terra amb una pica d'acer courat de 2m de longitud.

1,00

4 de agosto de 2020  Pàgina 2



 AMIDAMENTS
                                                                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL OBR_CIV Obra civil                                                      

IEC0102      u   Caixa de protecció i mesura trifàsic peanya prefabricada        

1,00

4 de agosto de 2020  Pàgina 3



 AMIDAMENTS
                                                                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL SEG_SALUT Seguretat i Salut                                               

SEG001       u   Sistemes de seguretat adients                                   

Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'elements de seguretat segons indicacions de l'estu-
di de Seguretat i Salut de l'Obra corresponent. Inclou col·locació de tots els elements de protecció i
higiene indicats en l'estudi i verificats per un tècnic competent.

1,00

4 de agosto de 2020  Pàgina 4



 AMIDAMENTS
                                                                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL GESTIÓ Gestió, Tràmits i Legalització                                  

TRAM001      u   Tramitació i legalització                                       

S'inclou tramitació del punt de connexió FV, legalització a indústria, tramitació contracte FV i inscrip-
ció en el
registre d'autoconsum.
Inclou taxes de legalització i tramitació amb organismes competents.

1,00

CONQ001      u   Partida de Control de Qualitat                                  

Partida alçada en concepte del control de qualitat segons les indicacions del pla de control de qualitat

1,00

4 de agosto de 2020  Pàgina 5



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL MAT_FV Material Fotovoltaic                                            

PAN007       u   PANELL JINKO TIGER PERC 142M JKM460-7RL3 o equivalent           

63,00 165,23 10.409,49

EST_001      u   Estructura Schletter coplanar per 63 panells                    

Estructura Schletter coplanar per coberta de xapa per 63 panells Jinko de 460Wp en horitzontal.

1,00 1.611,88 1.611,88

INV009       u   HUAWEI SUN2000-33KTL-A o equivalent                             

Inversor central trifàsic per a connexió a xarxa, potència nominal de sortida 33 kW, Dimensions
930X550X283mm i pes 62kg.  HuaweiSUN2000-33KTL-A

1,00 2.339,30 2.339,30

ACFV_001     u   Smart Dongle WLAN-FE                                            

Targeta de comunicació amb WLAN i ETHERNET per inversors SUN02000

1,00 62,28 62,28

TOTAL CAPITOL MAT_FV Material Fotovoltaic................................................................................................... 14.422,95
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL MAT_ELEC Material Elèctric                                               

CAB5X16      m   Cable multiconductor 5x16mm2                                    

Cable elèctric multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS), de fàcil pelat i estesa, tipus RZ1-K (AS),
tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1,
amb conductors de coure recuit, flex ible (classe 5), de 5x16 mm² de secció, aïllament de polietilè reti-
culat (XLPE), de tipus DIX3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd, i
amb les següents característiques: no propagació de la flama, no propagació de l'incendi, baixa emis-
sió de fums opacs, reduïda emissió de gasos tòxics, lliure de halògens, nul·la emissió de gasos cor-
rosius, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred, resistència als rajos ultrav iolat i resistència
als agents químics. Segons UNE 21123-4. Inclou p.p de petit material.

5,00 6,36 31,80

CABFV4       m   Cable unipolar fotovoltaic 4mm2                                 

Cable elèctric unipolar, resistent a la intempèrie, per a instal·lacions fotovoltaiques, garantit per 30
anys, tipus ZZ-F, tensió nominal 0,6/1 kV, tensió màxima en corrent continu 1,8 kV, reacció al foc
classe Eca, amb conductor de coure recuit, flex ible (classe 5), de 1x4 mm² de secció, aïllament d'e-
lastòmer reticulat, de tipus EI6, coberta d'elastòmer reticulat, de tipus EM5, aïllament classe II, de co-
lor negre, i amb les següents característiques: no propagació de la flama, baixa emissió de fums
opacs, reduïda emissió de gasos tòxics, lliure de halògens, nul·la emissió de gasos corrosius, resis-
tència a l'absorció d'aigua, resistència al fred, resistència als rajos ultrav iolat, resistència als agents
químics, resistència als greixos i olis, resistència als cops i resistència a l'abrasió. Segons
DKE/VDE AK 411.2.3.

40,00 1,66 66,40

QE6          u   Quadre elèctric de superfície 8 mòduls                          

Quadre elèctric de superfície 8 moduls amb tapa IP-40

2,00 35,92 71,84

FUS1         u   Fusibles PV 1000V 16A                                           

8,00 18,66 149,28

DIF4P63A300MA u   Interruptor diferencial 4P 63A 300mA clase AC                   

1,00 257,99 257,99

PRT004       u   V-CHECK 4MPT MINI-63 amb sobretensions perm. i trans.           

Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 63 A, te-
trapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxi-
ma transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN.

1,00 268,16 268,16

TB002        m   Tub PVC corrugat exterior 32mm                                  

Suministrament i instal·lació de tub corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no pro-
pagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com
a canalització soterrada. Inclou p.p de petit material.

20,00 6,01 120,20

CON001       u   Connectors MC4 parella per connexió ràpida cablejat fotovoltaica

Inclou parell de connectors MC4 per a connexió ràpida cablejat fotovoltaica.
Inclou preparació cablejat, adequació connex ionat.

4,00 2,97 11,88

PT_001           Presa de Terra amb una pica d'acer courat de 2m de longitud     

Presa de Terra amb una pica d'acer courat de 2m de longitud.

1,00 160,47 160,47

TOTAL CAPITOL MAT_ELEC Material Elèctric..................................................................................................... 1.138,02
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL OBR_CIV Obra civil                                                      

IEC0102      u   Caixa de protecció i mesura trifàsic peanya prefabricada        

1,00 588,86 588,86

TOTAL CAPITOL OBR_CIV Obra civil................................................................................................................... 588,86
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL SEG_SALUT Seguretat i Salut                                               

SEG001       u   Sistemes de seguretat adients                                   

Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'elements de seguretat segons indicacions de l'estu-
di de Seguretat i Salut de l'Obra corresponent. Inclou col·locació de tots els elements de protecció i
higiene indicats en l'estudi i verificats per un tècnic competent.

1,00 1.400,00 1.400,00

TOTAL CAPITOL SEG_SALUT Seguretat i Salut ................................................................................................ 1.400,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL GESTIÓ Gestió, Tràmits i Legalització                                  

TRAM001      u   Tramitació i legalització                                       

S'inclou tramitació del punt de connexió FV, legalització a indústria, tramitació contracte FV i inscrip-
ció en el
registre d'autoconsum.
Inclou taxes de legalització i tramitació amb organismes competents.

1,00 1.200,00 1.200,00

CONQ001      u   Partida de Control de Qualitat                                  

Partida alçada en concepte del control de qualitat segons les indicacions del pla de control de qualitat

1,00 300,00 300,00

TOTAL CAPITOL GESTIÓ Gestió, Tràmits i Legalització.................................................................................... 1.500,00

TOTAL......................................................................................................................................................................... 19.049,83
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

                                                                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL MAT_FV Material Fotovoltaic                                            
PAN007       u   PANELL JINKO TIGER PERC 142M JKM460-7RL3 o equivalent           

PJTJKM460-7RL 1,000     Panell Jinko Solar Tiger 142M JKM460                            132,25 132,25

OP_1         0,620 h   Oficial 1a instal·lador                                         25,80 16,00

OP_2         0,600 h   Ajudant instal·lador                                            22,90 13,74

%            2,000     Mitjans aux iliars                                               162,00 3,24

TOTAL PARTIDA..................................................... 165,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-CINC EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

EST_001      u   Estructura Schletter coplanar per 63 panells                    

Estructura Schletter coplanar per coberta de x apa per 63 panells Jinko de 460Wp en horitzontal.

EST_LATALLAD 1,000 u   Estructura Schletter coplanar                                   801,07 801,07

OP_1         16,000 h   Oficial 1a instal·lador                                         25,80 412,80

OP_2         16,000 h   Ajudant instal·lador                                            22,90 366,40

%            2,000     Mitjans aux iliars                                               1.580,30 31,61

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.611,88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SIS-CENTS ONZE EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

INV009       u   HUAWEI SUN2000-33KTL-A o equivalent                             

Inv ersor central trifàsic per a connex ió a x arx a, potència nominal de sortida 33 kW, Dimensions 930X550X283mm i
pes 62kg.  Huaw eiSUN2000-33KTL-A

HUA_33KTL    1,000 u   HUAWEI SUN2000-33KTL-A                                          2.147,33 2.147,33

OP_1         3,000 h   Oficial 1a instal·lador                                         25,80 77,40

OP_2         3,000 h   Ajudant instal·lador                                            22,90 68,70

%            2,000     Mitjans aux iliars                                               2.293,40 45,87

TOTAL PARTIDA..................................................... 2.339,30

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

ACFV_001     u   Smart Dongle WLAN-FE                                            

Targeta de comunicació amb WLAN i ETHERNET per inv ersors SUN02000

SMTDOWLAN    1,000 u   Targeta de comunicació Smart Dongle WLAN                        56,93 56,93

OP_1         0,160 h   Oficial 1a instal·lador                                         25,80 4,13

%            2,000     Mitjans aux iliars                                               61,10 1,22

TOTAL PARTIDA..................................................... 62,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-DOS EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

                                                                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL MAT_ELEC Material Elèctric                                               
CAB5X16      m   Cable multiconductor 5x16mm2                                    

Cable elèctric multiconductor, Afumex  Class 1000 V (AS), de fàcil pelat i estesa, tipus RZ1-K (AS), tensió nominal
0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure re-
cuit, flex ible (classe 5), de 5x 16 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX3, coberta de
poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex  Z1, de color v erd, i amb les següents característiques: no propagació de
la flama, no propagació de l'incendi, baix a emissió de fums opacs, reduïda emissió de gasos tòx ics, lliure de halò-
gens, nul·la emissió de gasos corrosius, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred, resistència als rajos ul-
trav iolat i resistència als agents químics. Segons UNE 21123-4. Inclou p.p de petit material.

CAB_5X16     1,000     Cable multiconductor 5x 16mm2                                    4,83 4,83

OP_1         0,029 h   Oficial 1a instal·lador                                         25,80 0,75

OP_2         0,029 h   Ajudant instal·lador                                            22,90 0,66

%            2,000     Mitjans aux iliars                                               6,20 0,12

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

CABFV4       m   Cable unipolar fotovoltaic 4mm2                                 

Cable elèctric unipolar, resistent a la intempèrie, per a instal·lacions fotov oltaiques, garantit per 30 any s, tipus ZZ-F,
tensió nominal 0,6/1 kV, tensió màx ima en corrent continu 1,8 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de
coure recuit, flex ible (classe 5), de 1x 4 mm² de secció, aïllament d'elastòmer reticulat, de tipus EI6, coberta d'elas-
tòmer reticulat, de tipus EM5, aïllament classe II, de color negre, i amb les següents característiques: no propagació
de la flama, baix a emissió de fums opacs, reduïda emissió de gasos tòx ics, lliure de halògens, nul·la emissió de
gasos corrosius, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred, resistència als rajos ultrav iolat, resistència als
agents químics, resistència als greix os i olis, resistència als cops i resistència a l'abrasió. Segons DKE/VDE AK
411.2.3.

CAB_FV_4     1,000     Cable unipolar fotov oltaic 4mm2                                 0,56 0,56

OP_1         0,022 h   Oficial 1a instal·lador                                         25,80 0,57

OP_2         0,022 h   Ajudant instal·lador                                            22,90 0,50

%            2,000     Mitjans aux iliars                                               1,60 0,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

QE6          u   Quadre elèctric de superfície 8 mòduls                          

Quadre elèctric de superfície 8 moduls amb tapa IP-40

QE8MT        1,000 u   Quadre elèctric de superfície 8 moduls amb tapa                 15,69 15,69

OP_1         0,500 h   Oficial 1a instal·lador                                         25,80 12,90

OP_2         0,320 h   Ajudant instal·lador                                            22,90 7,33

TOTAL PARTIDA..................................................... 35,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

FUS1         u   Fusibles PV 1000V 16A                                           

FUS_1        1,000 u   Fusibles PV 1000V 16A                                           7,86 7,86

FUS_2        1,000 u   Portafusibles                                                   4,29 4,29

OP_1         0,238 h   Oficial 1a instal·lador                                         25,80 6,14

%            2,000     Mitjans aux iliars                                               18,30 0,37

TOTAL PARTIDA..................................................... 18,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

DIF4P63A300MA u   Interruptor diferencial 4P 63A 300mA clase AC                   

DIF_4P63A300M 1,000 u   Interruptor diferencial 4P 63A 300mA clase AC                   227,03 227,03

2            1,000 h   Oficial 1a instal·lador                                         25,90 25,90

%            2,000     Mitjans aux iliars                                               252,90 5,06

TOTAL PARTIDA..................................................... 257,99

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

                                                                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

PRT004       u   V-CHECK 4MPT MINI-63 amb sobretensions perm. i trans.           

Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 63 A, tetrapolar (3P+N),
PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màx ima transitòria 15 kA, muntat en per-
fil DIN.

PRT_004      1,000     V-CHECK 4MPT MINI-63 amb sobretensions perm. i trans.           237,10 237,10

OP_1         1,000 h   Oficial 1a instal·lador                                         25,80 25,80

%            2,000     Mitjans aux iliars                                               262,90 5,26

TOTAL PARTIDA..................................................... 268,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS amb SETZE CÈNTIMS

TB002        m   Tub PVC corrugat exterior 32mm                                  

Suministrament i instal·lació de tub corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada. In-
clou p.p de petit material.

TB_002       1,000 m   Tub PVC corrugat ex terior 32mm                                  4,85 4,85

OP_1         0,019 h   Oficial 1a instal·lador                                         25,80 0,49

OP_2         0,024 h   Ajudant instal·lador                                            22,90 0,55

%            2,000     Mitjans aux iliars                                               5,90 0,12

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb UN CÈNTIMS

CON001       u   Connectors MC4 parella per connexió ràpida cablejat fotovoltaica

Inclou parell de connectors MC4 per a connex ió ràpida cablejat fotov oltaica.
Inclou preparació cablejat, adequació connex ionat.

CON_MC4_F    1,000 u   Connectors MC4 femella connex ió ràpida cablejat fotov oltàic     1,07 1,07

CON_MC4_M    1,000 u   Connectors MC4 mascle connex ió ràpida cablejat fotov oltàic      1,07 1,07

OP_1         0,030 h   Oficial 1a instal·lador                                         25,80 0,77

%            2,000     Mitjans aux iliars                                               2,90 0,06

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

PT_001           Presa de Terra amb una pica d'acer courat de 2m de longitud     

Presa de Terra amb una pica d'acer courat de 2m de longitud.

PT1_001      1,000 u   Elèctrode per a x arx a de connex ió a terra                       18,00 18,00

mt35ttc010b  0,250 m   Conductor de coure nu, de 35 mm².                               2,81 0,70

mt35tta040   1,000 U   Grapa abraçadora per a connex ió de pica.                        1,00 1,00

mt35tta010   1,000 U   Pericó de polipropilè per a connex ió a terra, de 300x 300 mm, amb 74,00 74,00

mt35tta030   1,000 U   Pont per a comprov ació de connex ió de terra de l'instal·lació el 46,00 46,00

mt35tta060   0,333 U   Sac de 5 kg de sals minerals per a la millora de la conductiv ita 3,50 1,17

mt35w w w 020   1,000 U   Material aux iliar per a instal·lacions de connex ió a terra.     1,15 1,15

OP_1         0,310 h   Oficial 1a instal·lador                                         25,80 8,00

OP_2         0,310 h   Ajudant instal·lador                                            22,90 7,10

OP_2C        0,010 h   Peó ordinari construcció                                        20,46 0,20

%            2,000     Mitjans aux iliars                                               157,30 3,15

TOTAL PARTIDA..................................................... 160,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

                                                                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL OBR_CIV Obra civil                                                      
IEC0102      u   Caixa de protecció i mesura trifàsic peanya prefabricada        

mt35cgp010S  1,000 u   Caix a de protecció i mesura CPM2-E4                             410,80 410,80

mt35cgp040h  3,000 m   Tub de PVC llis de 160mm de diàmetre                            5,44 16,32

mt35cgp040f  1,000 m   Tub de PVC llis de 110mm de diàmetre                            3,73 3,73

mt35w w w 010   1,000 u   Material aux iliar per a instal·lacions elèctriques              1,48 1,48

MT24CGP100   1,000 U   Peany a prefabricada de formigó armat                            63,11 63,11

MT35CGP101   1,000 u   Joc de perns metàl·lics d'ancoratge per subjecció armari        1,48 1,48

OP_1C        1,159 h   Oficial 1ª Construcció                                          24,54 28,44

OP_2C        1,159 h   Peó ordinari construcció                                        20,46 23,71

OP_1         0,580 h   Oficial 1a instal·lador                                         25,80 14,96

OP_2         0,580 h   Ajudant instal·lador                                            22,90 13,28

%            2,000     Mitjans aux iliars                                               577,30 11,55

TOTAL PARTIDA..................................................... 588,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

                                                                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL SEG_SALUT Seguretat i Salut                                               
SEG001       u   Sistemes de seguretat adients                                   

Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'elements de seguretat segons indicacions de l'estudi de Seguretat
i Salut de l'Obra corresponent. Inclou col·locació de tots els elements de protecció i higiene indicats en l'estudi i v e-
rificats per un tècnic competent.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.400,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL QUATRE-CENTS EUROS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

                                                                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL GESTIÓ Gestió, Tràmits i Legalització                                  
TRAM001      u   Tramitació i legalització                                       

S'inclou tramitació del punt de connex ió FV, legalització a indústria, tramitació contracte FV i inscripció en el
registre d'autoconsum.
Inclou tax es de legalització i tramitació amb organismes competents.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.200,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS EUROS

CONQ001      u   Partida de Control de Qualitat                                  

Partida alçada en concepte del control de qualitat segons les indicacions del pla de control de qualitat

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 300,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS EUROS
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