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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. SOL·LICITANT 

L'empresa SUBESTACIÓ ELÈCTRICA GURB AIE, encarrega a l'empresa INNOVER INSTALACIONES DE 

NUEVAS ENERGÍAS S.L.U., la tramitació del present projecte, després de rebre resposta favorable per part 

de la companyia distribuïdora sobre el punt de connexió, per obtenir l'autorització per a la construcció d'un 

parc solar fotovoltaic de 2.050,92 kWp i 1.695 kW nominals en uns terrenys situats al municipi de Vilademuls 

(Girona), en 2 parcel·les que ocupen una superfície total de 320.366 m2. 

1.2. TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ 

SUBESTACIÓ ELÈCTRICA GURB AIE, amb CIF V-65886715, amb seu i a efectes de comunicacions, al carrer 

de Palau s/n, del Polígon Industrial Mas Galí, Gurb 08503 Barcelona, representada legalment pel Sr. Josep 

Terradellas Falgueras amb DNI: 33.956.487-T. 

1.3. AUTOR DEL PROJECTE 

El tècnic facultatiu responsable del disseny, dimensionament i legalització de les instal·lacions en 

l'esmentat projecte és: 

Nom:  Albert Trobalón Villa DNI: 39.358.474-T Titulació: Enginyer Industrial  

Núm. Col·legiat: 15.305 Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya 

Adreça: Carrer dels Forns 25, Polígon Industrial La Cort, 08261 Cardona (Barcelona) 

1.4. ANTECEDENTS 

La Directiva 2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’abril de 2009 marca uns objectius 

de la implantació d’un 20% d’energies renovables en l’UE. La nova Directiva Europea d’Energies Renovables 

estableix l’objectiu per al 2030 d’un 32% d’implantació d’energies renovables. 

L'any 2017 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic, per 

tal d'assolir la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEF), fer front a la vulnerabilitat 

derivada dels impactes del canvi climàtic i afavorir la transició vers una economia neutra en emissions de 

CO2, competitiva, innovadora i eficient en l'ús dels recursos.  

En aquest context, el 14 de maig de 2019, el Govern de Generalitat de Catalunya va aprovar la Declaració 

d'emergència climàtica. I, amb la voluntat d'accelerar el desenvolupament dels instruments de la citada Llei 

16/2017, es va publicar el Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència 

climàtica i l'impuls a les energies renovables. Finalment, la publicació del Decret Llei 24/2021, de 26 

d’octubre, d’acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades suposa la 

modificació del Decret Llei 16/2019 en tant que incorpora canvis per tal de reduir l’impacte social alhora 

d’implantar les energies renovables, compatibilitzar l’activitat agrària amb la de producció renovable i 

garantir la conservació de la matriu biofísica del territori. També modifica la Llei 16/2017, d’1 d’agost de 

manera que s’ordeni la implantació d’energia de forma distribuïda atenent les necessitats reals del territori 

alhora que crea la Taula de Diàleg Social de les Energies Renovables.   

Així doncs, cal actuar en conseqüència, i cal fer-ho quant abans. Si s’han de reduir les emissions de GEF 

cal potenciar la implantació d’energies renovables en el territori; i ara per ara les principals energies 
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renovables que s’estan instal·lant són l’eòlica i la solar fotovoltaica. 

L’escenari energètic actual és el d’una creixent demanda d’energia per part dels consumidors, la 

necessitat de solucions energètiques sostenibles i la reducció de la dependència energètica exterior.  

La instal·lació projectada planteja un model de generació d’energia neta i repartida amb un impacte 

ambiental mínim. És de destacar la gran fiabilitat i la llarga duració dels sistemes fotovoltaics, essent 

instal·lacions que gairebé no requereixen manteniment i presenten una raonable simplicitat en la seva 

instal·lació. A més, són instal·lacions molt modulables, que permeten adaptar-se als requeriments del 

territori.  

Entre els antecedents rellevants, dir que en data 19 de gener de 2021, l’empresa Innover, Instalaciones 

de Nuevas Energías S.L.U., va presentar, a través de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE), la documentació 

per a sol·licitar la consulta sobre la viabilitat de l’emplaçament del projecte "Parc solar Vilademuls", 

promogut per Subestació Elèctrica Gurb AIE al terme municipal de Vilademuls (Pla de l'Estany) amb número 

d’expedient FUE-2021-01865419-OTAAGI20210012.  

Després de realitzar les consultes als organismes i entitats pertinents la Ponència d’energies renovables, 

a l’apartat 6 acordà emetre informe favorable sobre la viabilitat de l’emplaçament de la planta solar 

fotovoltaica. S’informà que les actuacions plantejades al Projecte no estan incloses en cap supòsit recollit 

en els annexos I i II de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 

Aquest requisit normatiu es contemplava a l’article 11 del Decret Llei 16/2019 i actualment es troba 

derogat pel Decret Llei 24/2021, però la informació i consideracions que se’n derivà continuen essent útils 

i es tindran en compte en el projecte proposat.   

Tot i que inicialment s’havia plantejat un parc solar de 3,96 MWn, finalment, la companyia elèctrica 

distribuïdora atorgà el punt de connexió per una potència màxima de 1,714 MWn.  

Per altra banda, la sol·licitud de l’autorització administrativa prèvia i de construcció del parc solar es va 

presentar acompanyada d’un projecte en el qual s’havia previst instal·lar 9 inversors de 215 kW limitats a 

190 kW. Atenent l’article 3 del Reial Decret 413/2014, de 6 de juny, la potència instal·lada de la planta 

correspon a la suma de les potències dels inversors, és a dir, 1.935 kW. Per tal de què la potència instal·lada 

no superi la capacitat atorgada per la Companyia Elèctrica Distribuïdora, que és de 1.714 kW, es redissenya 

el projecte amb un nou conjunt d’inversors per tal d’assolir una potència nominal total de 1.695 kW.  

Aquest projecte inclou la documentació i modificacions que s’han portat a terme arrel de la fase de 

suficiència i idoneïtat preceptiva d’acord l’article 15 del DL 16/2019. Concretament:  

Vessant urbanística: 

-L’informe de suficiència des de la vessant urbanística (Exp. 2021/073745/G) emès pel Servei Territorial 

d’Urbanisme de Girona, acceptat el dia 02/05/2022 en el qual s’indicava que caldria completar la 

documentació aportada de la següent manera: 

 Pel que fa a la documentació gràfica: 

 -Als plànols d’estat actual manca incorporar planta general i seccions detall de talussos, pendents, 

desnivells, marges existents i topografia. 

-Caldrà completar els plànols de proposta amb totes les mesures correctores i d’integració proposades 

a l’EIIP. 
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Pel que fa a l’EIIP: 

-Cal completar l’estudi amb seccions del projecte sobre l’emplaçament i la documentació gràfica 

necessària que justifiqui les mesures correctores per millorar l’impacte sobre les visuals des de la 

carretera GI-513.  

 El dia 10/05/2022 s’aporta una resposta per tal d’esmenar aquests aspectes. S’han incorporat els 

següents plànols a l’Annex IX. Plànols.  

 Plànol 1. Req.Urb.01 

- Plànol de la Planta general i seccions detall de talussos, pendents, desnivells, marges existents i 

topografia.  

Plànol 2. Req.Urb.02 

- Plànol de la proposta amb totes les mesures correctores i d’integració proposades a l’EIIP.  

Plànol 3. Req.Urb.03 

- Plànol amb seccions del projecte sobre l’emplaçament justificant les mesures correctores per 

millorar l’impacte sobre les visuals des de la carretera GI-513. 

Plànol 4. Req.Urb.04 

- Plànol amb documentació gràfica consistent en un fotomuntatge de les mesures correctores sobre 

la visual n˚5 des de la GI-513 inclosa al Plànol 07.3 del projecte presentat. Complementa la 

documentació aportada al Plànol 3.  

Plànol 5. Req.Urb.05 

- Plànol amb documentació gràfica consistent en un fotomuntatge de les mesures correctores sobre 

una visual presa des de la rotonda que permet la sortida a la GIV-5141 que complementa la 

documentació aportada al Plànol 3.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Vessant ambiental: 

-L’informe de suficiència des de la vessant ambiental (OTAAGI20210012) emès per l’Oficina Territorial 

d’Acció i Avaluació Ambiental, acceptat el dia 05/05/2022 en el qual s’indicava que caldria completar la 

documentació aportada de la següent manera: 

 - El tancament perimetral haurà de ser permeable a la fauna petita autòctona.  

 -Aplicar un tractament cromàtic als edificis prefabricats projectats per allotjar elements elèctrics amb 

l’objecte d’afavorir la seva integració en el medi rural. Resulten preferibles els colors foscos com ara 

el codi RAL 8022 o 6015 que el fabricant ja produeix com acabat de fàbrica. 

 -Dur a terme la plantació de vegetació herbàcia dins l’àmbit de la instal·lació amb l’objecte de protegir 

el sòl i afavorir les poblacions d’insectes pol·linitzadors, d’acord amb el manual “Mesures per afavorir 

els pol·linitzadors en la restauració ambiental” [...]. 
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-Garantir que en el moment de la finalització de la vida útil de la instal·lació es durà a terme el seu 

desmuntatge, la correcta gestió dels materials i residus i la restitució del sòl.  

Per tot això caldrà assegurar-se que el projecte inclogui una valoració econòmica d’aquestes mesures 

per tal de ser executades i que es prevegi, durant l’explotació, una correcta gestió de la coberta 

vegetal dins tot l’àmbit de la instal·lació. 

 El dia 16/03/2022 s’aporta una resposta per tal d’esmenar aquests aspectes.  

 S’han incorporat les esmenes a l’Apartat 8 de l’Annex II. Estudi d’impacte i integració paisatgística. 

1.5. ÀMBIT NORMATIU  

El text consolidat del Decret Llei 16/2019, vigent des del dia 19/05/2022, actua com a planejament 

sectorial i estableix la documentació exigida per la normativa a l’hora de sol·licitar l’autorització 

administrativa de les plantes solars fotovoltaiques. L’Annex II estableix la documentació requerida per la 

normativa urbanística: 

1. Projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable regulat a l’article 48 bis del Text 

refós de la Llei d’urbanisme, amb la documentació que determinen l’article 48.1 d’aquest Text refós i 

l’article 57.1 del Reglament de la Llei d’urbanisme. 

2. El projecte d’actuació específica d’interès públic inclourà l’informe d’impacte i integració paisatgística 

amb el contingut que regula l’article 21 del Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es 

desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge. 

A més, si el terreny on es pretén ubicar el parc solar gaudís d’una protecció territorial o especial des del 

punt de vista del planejament territorial caldria demostrar que les construccions i els usos que s’hi proposin 

no afecten de forma substancial els valors de l’àrea del sòl on s’ubicarien i que en motiven el grau de 

protecció. En aquest cas, els terrenys sí que es troben qualificats, territorialment, amb un nivell de protecció 

territorial. Per tant, a l’apartat 4.1.1 de l’EIIP se’n desenvolupa la justificació de la seva integració i adequació 

a les previsions que li corresponen.   
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1.6. PLANEJAMENT SECTORIAL 

A continuació es justifica el compliment de l’articulat del text refós del Decret 16/2019 que afecta la 

planta solar fotovoltaica.  

L’Article 7 determina els criteris generals per a la implantació de parcs eòlics i plantes solars 

fotovoltaiques: 

a)  No afectació significativa sobre l’entorn d’influència, sobre el patrimoni natural, la biodiversitat i sobre 

el patrimoni cultural. 

La planta solar no afecta hàbitats d’interès comunitari, cap zona d’interès faunístic o florístic, espai 

natural protegit, arbre monumental, zona humida o espai d’interès geològic. Tampoc s’emplaça dins de 

cap connector ecològic. Per altra banda, atenent els criteris de la Zonificació ambiental per a energies 

renovables del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, l’índex de sensibilitat 

ambiental de l’àmbit té un valor de 10 en el cas de l’energia fotovoltaica. Es tracta d’una aproximació 

metodològica orientativa per tal de saber, d’inici, si la zona és adequada ambientalment per acollir la 

proposta de la planta solar. Al tenir l’índex més alt indica que la sensibilitat és baixa i, per tant, és una 

ubicació òptima.   

La línia d’evacuació enterrada i de curta longitud minimitza l’impacte sobre el medi natural. El tancament 

perimetral serà cinegètic i no es realitzaran les segues de tota la parcel·la alhora sinó, per exemple, 

alternant cada filera en mesos diferents i fora del termini d’alt risc d’incendi.   

Per altra banda, tampoc hi ha una afectació sobre el patrimoni cultural. L’element més proper 

inventariat es troba a uns 680 m SO, a l’altra banda de la xarxa de comunicació, corresponent al jaciment 

anomenat Camp de la Carretera. Consultant el plànol 5000.K.Estructura general i orgànica del territori del 

POUM de Vilademuls tampoc s’hi troba cap edifici ni conjunt subjecte a protecció.  

b)  Adequació a les directrius i els objectius d’ordenació territorial i de paisatge.  

La planta solar no és incompatible amb el planejament urbanístic ni els instruments de paisatge. Aquest 

fet es constata al llarg del present document i de l’Estudi d’impacte i integració paisatgística.  

c)  Minimització de l’impacte territorial generat per nous accessos a les instal·lacions o per la modificació 

dels existents. 

S’aprofitaran els accessos existents. El pas des del camí a l’interior del terreny es realitza directament ja 

que es troben a la mateixa cota.  

d)  Minimització de l’impacte territorial generat per línies elèctriques de connexió a la xarxa elèctrica, 

buscant la proximitat a la xarxa elèctrica més idònia i evitant que discorrin per espais de valor natural 

elevat.  

La línia elèctrica de la xarxa de distribució on connectar la instal·lació transcorre pel perímetre del parc 

solar. L’empresa distribuïdora permet connectar a un suport metàl·lic existent sota la línia sense requerir 

de noves esteses aèries. El centre de mesura i maniobra s’ubica tan proper com sigui possible de la 

connexió.  

e)  Millorar l’acceptació social del territori, possibilitant la participació local en els projectes.  

En aquest sentit, l’actuació no supera els 5 MWn i, segons l’article 9 bis 1, no es requereix acreditar la 

presentació d’una oferta de participació local ni el compromís de disponibilitat de més del 50% dels 

terrenys agrícoles privats. Tanmateix, el propietari únic de la finca ha subscrit un contracte d’arrendament 

del 100% de la superfície necessària per a executar les instal·lacions.    
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L’Article 9 determina els criteris específics per a la implantació de plantes solars fotovoltaiques: 

a)  El respecte a la matriu biofísica del territori, tenint en compte el criteri de proporcionalitat amb 

l’entorn i el model parcel·lari preexistent.   

La planta solar s’inclou dins d’una peça de conreu sense envair els marges ni els contorns delimitadors. 

Tampoc afecta la vegetació de l’entorn proper situada a banda i banda dels terrenys. El parc es dimensiona 

en funció de la capacitat de transport de la línia elèctrica pròxima. L’alternativa consistiria en 

sobredimensionar la potència instal·lada ocupant tota la superfície disponible i estendre un traçat de 

llarga distància fins al punt de connexió amb capacitat més proper. 

b)  L’adaptació al terreny on s’ubiquin, el manteniment de les traces dels camins existents i la no 

modificació de forma significativa del seu recorregut, la configuració dels marges i altres elements 

existents com l’arbrat d’interès, torrents, regs, i similars, encara que això suposi que l’àmbit de la 

planta hagi de ser discontinu. 

En concordança amb els criteris descrits anteriorment i tal i com es pot comprovar amb els plànols 

aportats, l’actuació no suposa cap incompatibilitat amb aquest criteri. Tampoc s’identifiquen elements 

hídrics a l’àmbit. L’elevat pendent del camp i l’absència de cimentacions continues fan que el drenatge 

natural preexistent estigui garantit.   

c)  La minimització dels moviments de terres de manera que les plaques se situïn prioritàriament sense 

cimentació contínua i sobre el terreny natural. 

El sistema de muntatge escollit correspon al clavat d’estructura, a percussió (impacte) o cargolat amb 

trepant, de manera que la cimentació continua no es preveu en cap espai concret. Els edificis dels centres 

de transformació es situaran en un encaix al subsòl, sobre sorra rentada que facilita l’assentament de 

l’edifici en una superfície més planera. La terra extreta de les rases serà utilitzada com a rebliment. Els 

suports de la tanca perimetral tampoc suposen una cimentació continua al trobar-se clavats o encastats 

amb una peça de formigó per garantir la seva estabilitat. 

d)  El manteniment d’una separació mínima de les tanques a camins i a espais especialment freqüentats. 

Es situa la planta solar a la part més allunyada possible respecte la carretera GI-513, que transcórrer pel 

sud. La tanca es separa uns 16 m respecte el camí, que alhora també es requereix a l’article 318 del POUM 

de Vilademuls. En general l’entorn immediat no suposa una zona freqüentada.  

e)  La no afectació significativa a sòls de valor agrològic alt o d’interès agrari elevat. 

Tenen la consideració de sòls de valor agrològic alt i d’interès agrari elevat els sòls de les classes I, II, III i 

IV. Els terrenys es troben classificats amb una classe III i IV i ocupen una àrea menor al 10% de la superfície 

de secà del terme comarcal en el moment de redacció d’aquest projecte. Per tant, l’ocupació del parc és 

compatible i es respecte el criteri de distribució al territori. 

f)  La no-afectació a àmbits inclosos en projectes d’implantació de nous regs o de transformació dels 

existents promoguts per l’Administració, excepte que es tracti de plantes destinades a l’autoconsum.  

La planta solar no s’emplaça en uns terrenys que formin part de cap pla de regadius. Actualment, aquest 

apartat s’ha derogat arrel de la publicació del DL 5/2022.  

 Finalment, mencionar el subapartat 9.2 on s’indica els condicionants a tenir en compte alhora d’ocupar 

espais de la xarxa Natura 2000 entre els quals se’n destaca la necessitat d’existir el component de 

l’autoconsum o bé la limitació a 1 ha d’ocupació. En aquest cas, la planta no s’hi emplaça.  
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L’Article 9 bis incorpora les mesures de millora de l’acceptació social dels projectes d’energies 

renovables aportades pel Decret Llei 24/2021: 

El subapartat 9 bis 1 afecta a la instal·lació directament. Indica que “en els projectes de parcs eòlics i 

plantes solars fotovoltaiques de potència superior a 5 MW, situats a terra i en sòl no urbanitzable, el 

promotor ha d’acreditar, amb anterioritat al tràmit d’informació pública, que ha presentat una oferta de 

participació local i la disponibilitat o el compromís de disponibilitat de més del 50% dels terrenys agrícoles 

privats sobre els quals es projecta la instal·lació solar o sobre els quals es projecta la cimentació dels 

aerogeneradors, incloses les subestacions elèctriques, i exclosos els accessos i les línies d’evacuació.” En 

aquest sentit, la planta solar té una potència de 1,695 MWn i no es troba inclosa en aquest supòsit.  

1.7. COMPATIBILITAT URBANÍSTICA DE L’ACTUACIÓ 

1.7.1. PLANEJAMENT TERRITORIAL 

El projecte queda englobat en el territori inclòs en el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines 

(PTPCG), aprovat definitivament el 14 de setembre de 2010 pel Govern de Catalunya. El Títol II estableix 

que tot el sòl classificat com a no urbanitzable pel planejament urbanístic en el moment de redacció del Pla 

es considera com a espai obert i en regula les actuacions en aquests. A més, assenyala aquelles parts del 

territori que han d’ésser preservades de la urbanització sense perjudici de les actuacions que es poden 

autoritzar en les condicions que les pròpies normes estableixen. L’article 2.5 estableix les construccions 

d’interès públic entre les quals hi apareixen els parcs solars (C2) com a elements autoritzables en espais 

oberts.  

D’acord a aquest pla, els terrenys d’implantació del parc solar estan classificats com a sòl no urbanitzable 

de protecció territorial, concretament, d’interès agrari i/o paisatgístic. L’article 2.9.2 estableix que el sòl de 

protecció territorial està subjecte a les limitacions que la legislació urbanística estableix per al règim de sòl 

no urbanitzable i que s’assenyalen a l’article 47 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 

Legislatiu 1/2005, actualment inclòs en el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. En el punt 4 d’aquest article 

47, s’inclouen les instal·lacions ambientals d’interès públic com a compatibles en sòl no urbanitzable. Cal 

afegir que pràcticament la totalitat del terme municipal de Vilademuls es troba catalogat amb aquest grau 

de protecció. 
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1.7.2. PLANEJAMENT GENERAL  

• PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 

El planejament urbanístic municipal vigent de Vilademuls es regeix per les normes recollides al text 

refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), aprovat definitivament el dia 2 de març 2017 i 

publicat al DOGC el dia 12 de maig de 2017 a efectes d’execució. D’acord amb aquestes normes de 

planejament i dels seus plànols d’ordenació, les parcel·les on s’implantarà el projecte es classifiquen com 

a Sòl No Urbanitzable i es qualifiquen amb la Clau 20a. Sòl rústic comú: rústic o erm comú. Per altra 

banda, el Títol VI. Regulació del sòl no urbanitzable especifica tot allò que li és d’aplicació. 

El text defineix el sòl no urbanitzable com a tots aquells terrenys que, atès el seu valor agrícola o 

forestal, o el seu interès paisatgístic, són inadequats per al desenvolupament urbà tenint en compte les 

característiques del municipi i les seves necessitats de creixement tot protegint la seva funcionalitat 

ambiental, productiva, cultural i lúdica i garantint la preservació dels valors que atorguen qualitat de vida. 

Article 294. Definició i finalitats (De la Secció primera. Regulació de la zona de sòl rústic comú (Clau 20) 

Defineix el sòl Rústic o erm comú com a “Aquelles àrees de Sòl No Urbanitzable que manquen d’elevat 

valor agrícola, forestal, o paisatgístic, i no són necessàries per canalitzar el creixement del municipi. Inclou 

els terrenys destinats al conreu agrícola, així com aquelles instal·lacions i edificacions associades a aquest 

ús o als usos ramaders i, en general, a totes les altres activitats i usos admesos com a compatibles”. 

Comparativament, aquest sòl és el més adequat per a ser transformat i emplaçar-hi l’actuació en front la 

resta de claus que presenten un major grau de protecció, sobretot, des del punt vista ambiental.  

Article 305. Usos permesos 

L’article fa referència a la taula de l’article 329 del Capítol 4 on es relaciona cada clau amb la possibilitat 

de desenvolupar-hi l’actuació corresponent. Les instal·lacions fotovoltaiques s’inclouen en l’apartat 

“Explotació de recursos naturals”, són compatibles amb la Clau 20a i, al tractar-se d’una actuació d’interès 

públic emplaçada en el medi rural contemplada a l’apartat 4 de l’article 47 TRLU cal tramitar-les segons 

el procediment de l’article 48 del mateix text legal corresponent a l’aprovació d’un projecte d’actuació 

específica. Cal dir, addicionalment, que la implantació de l’actuació suposa una ocupació del sòl però no 

una transformació definitiva ja que en acabat la seva vida útil l’espai recuperarà la seva funció anterior.  

Article 318. Xarxa viària rural 

L’apartat 7 estableix una franja de protecció de 10 metres d’amplada del camí on no s’hi poden fer 

construccions ni edificacions. En aquest cas la pròpia tanca perimetral es situa a una distància superior 

segons plànols adjunts. No caldrà modificar la xarxa de camins existents i afectar la vegetació que la 

ressegueix.  

Article 324. Tanques 

L’apartat 2 defineix que pels tancats, sempre i quan no siguin de parcel·la, podran ser formats per filats 

o altres tipus d’elements metàl·lics i hauran de ser diàfanes i congruents amb el caràcter rural de l’espai. 

En aquest sentit, s’instal·larà un tancament perimetral de 2 m d’alçada format per entramat metàl·lic 

reixat i plastificat per a protegir-lo del clima. Tenint en compte les masses forestals envoltants, el color 

típic del producte sembrat i dels prats i pastures, la tanca tindrà un color verd fosc que s’integrarà en les 

tonalitats fredes del mosaic. La tanca serà permeable al pas de la fauna petita i mitjana a través d’orificis.   
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Article 330. Disposicions generals 

L’apartat 3 diu que en els terrenys qualificats com a SNU s’hi pot implantar actuacions específiques 

sempre i quan siguin d’interès públic i sigui necessàries en el medi rural. El subapartat 3.4, i en 

concordança amb l’article 47 del text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), específica que són d’interès 

públic les instal·lacions per a la producció d’energia a partir de fonts renovables i les altres instal·lacions 

ambientals d’interès públic.  

Article 346. Condicions generals de les edificacions i instal·lacions d’interès públic 

L’apartat 1 estipula que per tramitar l’autorització de les actuacions d’interès públic de l’article 47 del 

TRLU serà necessari acollir-se al procediment previst a l’article 48 del mateix text legal corresponent a 

l’aprovació d’un projecte d’actuació específica. Concorda amb l’article 329 el compliment del qual ja ha 

estat exposat. El projecte també dona compliment a l’apartat 3.3 de manera que s’ha deixat una distància 

de 20 m entre els panells i el límit de finca que coincideix amb el marge del camí.  

 

• PLA DIRECTOR URBANÍSTIC  

El terme municipal de Vilademuls forma part de la comarca del Pla de l’Estany i, per tant, també li és 

d’aplicació el Pla director urbanístic del Pla de l’Estany aprovat definitivament en data 12 d’abril de 2010. 

L’article 41.2 de l’Apartat 3. Edificacions en Sòl No Urbanitzable del Títol II de la normativa del Pla 

defineix com a autoritzables en espais oberts les actuacions específiques per a activitats o equipaments 

d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural en els supòsits previstos a l’article 47 (Apartat 4) 

del TRLU. Per altra banda, els camps solars com a infraestructures de producció d’energia es contemplen 

a l’article 103. 

Per tot l’exposat, es conclou que l’actuació plantejada és compatible urbanísticament amb el 

planejament territorial i general vigent que li és d’aplicació.   
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1.7.3. AFECTACIONS A INFRAESTRUCTURES  

• TREN D’ALTA VELOCITAT – ADIF (Administrador d’Infraestructures ferroviàries) 

La planta solar s’emplaça parcialment dins la zona qualificada com a Sistema ferroviari segons els 

plànols adjunts al POUM de Vilademuls. Aquest sistema està format per la Clau FV i la FVt i es troba regulat 

al Capítol 7 del text de les normes urbanístiques del municipi. Es defineix com “aquells terrenys ocupats 

per les infraestructures ferroviàries. En el terme municipal de Vilademuls aquest sistema és representat 

per la línia ferroviària d’alta velocitat Madrid – Barcelona – Frontera Francesa. En aquest cas concret, 

l’àmbit del parc afecta la Clau FVt anomenada Sistema general ferroviari que transcorre en túnel ja que 

la línia del tren transcorre de forma subterrània.  

En el Plànol 04. Qualificació urbanística del present projecte es sobreposa l’ordenació de la proposta 

al Plànol 5000.K.Estructura general i orgànica del territori del POUM en el qual hi figura tant la qualificació 

20a pròpia del SNU com la franja del sistema ferroviari pas per túnel (FVt) amb la corresponent delimitació 

de la línia de protecció del ferrocarril, és a dir, a 70 m de l’aresta exterior de l’explanació. Atenent a l’article 

250. Zones del POUM se’n dedueixen les següents consideracions: 

- La Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario i el Real Decreto 2387/2004, de 30 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario conforma la normativa 

sectorial en matèria de ferrocarrils.  

- S’estableix una zona de domini públic de 8 m a banda i banda de l’explanada de la línia. No 

obstant, en túnels, aquesta distància varia en funció de les necessitats de la pròpia línia. S’hi 

admeten actuacions d’interès general.  

- S’estableix una zona de protecció a banda i banda de la línia ferroviària de 70 m a comptar des de 

l’aresta exterior de l’explanació més propera. No s’hi podran executar obres ni usos que no siguin 

compatibles amb la seguretat del tràfic ferroviari.  

- Per altra banda, els límits de l’edificació es situen a 50 m de l’aresta exterior de la plataforma 

mesurada horitzontalment a partir de la mateixa. No obstant, en túnels i en les línies fèrries 

enterrades no és d’aplicació la línia límit de l’edificació. Tampoc és d’aplicació per tancaments.  

- Per executar actuacions en les zones esmentades anteriorment cal demanar permís a ADIF. 

Segons plànols, el límit del parc solar s’ubica a 8 m del túnel del tren d’alta velocitat (TAV). Es demanà 

permís previ a ADIF sobre l’actuació plantejada i s’obtingué una resolució estimatòria favorable que 

s’adjunta a l’annex V.  

• SERVITUD AERONÀUTICA – AESA (Agència Estatal de Seguretat Aèria) 

La planta solar fotovoltaica s’emplaça dins la zona de servitud d’operació aeronàutica civil espanyola 

de l’Aeroport de Girona-Costa Brava regulat pel Real Decreto 378/1988, de 8 de abril, por el que se 

modifican las servidumbres aeronáuticas establecidas en el aeropuerto de Gerona-Costa Brava. Per tant, 

l’aprovació d’aquest projecte requereix l’acord previ favorable per part d’AESA d’acord l’establert al 

Decreto 584/1972, de Servidumbres Aeronáuticas, modificat pel Real Decreto 297/2013, de 26 d’abril. En 

aquest sentit, l’EIIP aportat en aquest projecte d’actuació específica té en compte mesures per afavorir la 

seva compatibilitat a l’apartat 7.2.5, subapartat 3.   

 El parc no s’emplaça dins la servitud d’aeròdrom de l’aeroport mencionat segons el mapa de servituds 

aeronàutiques (SSAA) disponible al portal web d’AESA. La posició exacta de la planta solar dins els límits 

de la zona de servitud d’operació queda reflectida en el Plànol 04.1.Afectacions.   
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1.8. EMPLAÇAMENT I ACCESSOS 

Terme Municipal: Vilademuls / Província: Girona / Comunitat Autònoma: Catalunya. / País: España.  

Parc Solar:   Referencia cadastral:  Superfície 

 Polígon 7, Parcel·la 287   17232A007002870000ZD   294.609 m2 

 Polígon 7, Parcel·la 291   17232A007002910000ZX   25.757 m2 

 

Les parcel·les estan classificades com a sòl no urbanitzable. 

Del total de la superfície, els elements del parc solar n’ocuparan 25.758 m2 

Les coordenades UTM d’aquesta instal·lació són les següents: FUS:31   X: 490.877 m   Y: 4.663.941 m 

La carretera general més propera és la N-II que connecta Madrid amb França passant per Barcelona. Es 

tracta d’una carretera radial que ha estat transformada, en part, per la carretera A-2. Entre el km 736 i el 

km 737 es troba el trencant que permet l’accés a la carretera GI-513, a l’altura de l’Heliport de bombers 

d’Orriols. Cal seguir aquesta via al llarg d’un quilòmetre passant per una zona marcadament agrícola. Una 

vegada passat Can Pairet es troba el trencant, a mà dreta, del camí rural a Ca n’Onofre que només cal seguir 

al llarg d’uns 450 m fins arribar als terrenys del parc que hi limiten per la banda nord.  
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La situació i emplaçament de la finca es pot veure en els plànols núm. 1 i 2. 

1.9. TITULARITAT DELS TERRENYS  

El promotor del projecte ha subscrit un contracte d’arrendament de superfície de la totalitat dels 

terrenys ocupats per la proposta, que són propietat de Llorenç Huguet Gené amb DNI: 40.316.673-L i 

domicili a Mas Alba s/n de Terradelles, Vilademuls CP 17468 (Girona). 

1.10. VALOR AGROLÒGIC DELS TERRENYS 

Tenint en compte les dades exposades a l’apartat 4.1.1 Motivació de la Protecció territorial de l’EIIP; 

subapartat Vector agrari, els terrenys tenen la consideració de zones aptes de secà per a implantar-hi la 

planta solar ja que presenta certes limitacions pel desenvolupament dels cultius, és a dir, equival a unes 

classes agrològiques III i IV. La línia d’evacuació també s’inclou dins de terrenys amb aquesta classificació.  

Tenint en compte que la superfície ocupada pel parc és de 25.758 m2 i que la SAU de secà comarcal 

ascendeix a 7.521 ha, el percentatge d’ocupació correspon a  0,0342%. La planta solar és admissible en sòls 

de Classe de Capacitat Agrològica III i IV perquè ocupa menys del 10% de la superfície agrícola de secà 

disponible del terme comarcal. La SAU de secà comarcal ha estat extreta del recurs web anomenat 

Distribució general de la superfície de Catalunya de l’any 2020 publicat pel DACC.  

1.11. INSTAL·LACIONS D’ENERGIES RENOVABLES  

En data de redacció de la versió d’aquest projecte, cal dir que al municipi de Vilademuls existeix un parc 

solar fotovoltaic anomenat “PS I.F. Alternatives solars” ubicat a 1,22 km NO. La situació respecte el parc 

solar queda definida al Plànol 03 de l’Annex IX.  

1.12. ESTABLIMENTS RELACIONATS AMB ACCIDENTS GREUS  

No s’identifica cap establiment afectat per la Legislació vigent d’Accidents Greu dins del terme municipal 

de Vilademuls.  
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1.13. AFECTACIÓ DE DRETS MINERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dins del terme municipal hi consten tres drets miners, tots ells de la secció A), és a dir, autoritzacions 

administratives titularitat d’Àrids Jaume Colomer S.L. A les figures anteriors s’observen els tres registres els 

quals es troben a més de 5 km de distància NO. La planta solar i les seves infraestructures auxiliars es troben 

fora dels perímetres miners autoritzats i, per tant, no hi cap afectació possible.  
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1.14. JUSTIFICACIÓ ESPECÍFICA DE LA FINALITAT DEL PROJECTE  

L'objecte d'aquest projecte és la descripció i el disseny dels elements necessaris per a la implantació 

d'un parc solar fotovoltaic de 2.050,92 kWp (1.695,00 kWn) per a l'evacuació d'energia elèctrica a la xarxa 

de distribució, integrant-se a la futura planificació energètica de Catalunya i, en la mesura del possible, 

distribuir la generació d’energia arreu del territori de forma ordenada i proporcional.  

També és objecte del projecte, la descripció a l’Administració Pública dels elements que formen la 

instal·lació, fixant-se a més amb les bases a seguir en l’execució tècnica, material  i de seguretat que han de 

reunir per al bon funcionament d’aquesta, per poder sol·licitar als organismes competents les 

autoritzacions que correspongui per a la seva posada en funcionament. 

La instal·lació està formada per 3.798 panells solars fotovoltaics monocristal·lins JINKO JKM540M-

72HL4-V de 540 Wp cadascun, 8 inversors HUAWEI SUN2000-185KTL-H1 de 185 kWn i 1 inversor HUAWEI 

SUN2000-215KTL-H0 de 215 kWn fent un total de 2.050,92 kWp i 1.695 kWn.  

El tipus d’estructura és fixa, d’acer galvanitzat i clavada al subsol. Es troba formada por files de 2 panells, 

amb una inclinació de 30° i una orientació respecte el sud de 0°. 

La resta d’elements consisteixen en la connexió del cablejat elèctric entre els diversos elements els quals 

són, entre mòduls fotovoltaics, inversors, centres de transformació i la connexió a la xarxa de distribució. 

L'energia des dels inversors és enviada als transformadors BT / MT la funció dels quals és elevar la tensió 

de l'electricitat fins als 25.000 V per al seu transport fins al punt de connexió amb la xarxa de distribució, 

propietat d'E-Distribució, on és íntegrament abocada a la xarxa. 

A la següent taula s’adjunta un resum de les característiques del projecte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARC SOLAR “PS VILADEMULS” 

Potència Total pic: 2.050,92 kWp 

Potència Total nominal: 1.695,00 kWn 

Energia estimada generada anual: 3.087 MWh 

Tipus d’estructura: Fixa, clavada al terreny 

Orientació / Inclinació: 0º Sud / 30º 

Mòduls fotovoltaics: 
3.798 uts. de 540 Wp monocristal·lins 

JINKO JKM540M-72HL4-V 

Inversors: 
8 uts. de 185 kW i 1 ut. de 215 kW  

HUAWEI SUN2000-215KTL-H0 i SUN2000-185KTL-H1 

Sistema de Monitorització: 1 ut. SMART LOGGER de HUAWEI 

Centres de transformació 1 ut. 1.000 kVA + 1 ut. 800 kVA 25/0,8 kV 

Superfície total del terreny: 32,0366 Ha 

Superfície ocupada pel parc solar: 2,5758 Ha 

Tipus de sòl: SNU sòl no urbanitzable  

Polígon i parcel·la: Polígon 7, Parcel·les 287 i 291 
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1.15. CLASSIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ SEGONS REAL DECRETO 413/2014 

Segons l’article 2 del Real Decreto 413/2014, la instal·lació es classifica en: 

1. Estarán incluidas en el ámbito de aplicación del presente real decreto las instalaciones de producción de 

energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos pertenecientes a las 

siguientes categorías, grupos y subgrupos: 

b) Categoría b): Instalaciones que utilicen como energía primaria alguna de las energías renovables no fósiles: 
1. Grupo b.1 Instalaciones que utilicen como energía primaria la energía solar. Dicho grupo se divide en dos 

subgrupos: 
Subgrupo b.1.1 Instalaciones que únicamente utilicen la radiación solar como energía primaria mediante la 

tecnología fotovoltaica.  

 

 

1.16. NORMATIVA D’APLICACIÓ 

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

- Llei 15/2012, de 27 de desembre, de mesures fiscals per la sostenibilitat energètica. 

- Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric. 

- Circular 1/2021, de 20 de gener, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual 

s’estableix la metodologia i condicions de l’accés i de la connexió a les xarxes de transport i distribució 

de les instal·lacions de producció d’energia elèctrica.  

- Reial Decret 1183/2020, de 29 de desembre, d’accés i connexió a les xarxes de transport i distribució 

d’energia elèctrica.  

- Reial Decret 647/2020, de 7 de juliol, regulació d’aspectes per a la implementació dels codis de xarxa de 

connexió. 

- Reial Decret Llei 23/2020, de 23 de juny, per el que s’aproven mesures en matèria d’energia i en altres 

àmbits per a la reactivació econòmica. 

- Reial Decret Llei 15/2018, 5 d’octubre, mesures urgents per la transició energètica i la protecció dels 

consumidors. 

- Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, mesures urgents per l’emergència climàtica i l’impuls a les 

energies renovables. 

- Decret Llei 24/2021, de 26 d’octubre, d’acceleració del desplegament de les energies renovables 

distribuïdes i participades.  

- R.D. 1955/2000, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, 

subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica. 

- Decret 352/2001 sobre procediment administratiu aplicable a les instal·lacions d’energia solar 

fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica. 

- R.D. 842/2002 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries. 

- R.D. 661/2007, de 25 de maig, on es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica en règim especial. 

- R.D. 1110/2007 on s’aprova el Reglament unificat de punts de mesura del sistema elèctric. 

- R.D. 1699/2011 de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a xarxa de instal·lacions de producció 

d’energia elèctrica de petita potència. 

- R.D. 337/2014 de 9 de maig, on s’aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de 

seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 23.  

- R.D. 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de 

fonts d’energia renovables, cogeneració i residus. 

- Normes tècniques particulars i de normalització de la Companyia Subministradora d’Energia Elèctrica. 
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- Normes UNE d'obligat compliment. 

- Llei 21/2013 de 9 de desembre d’Avaluació Ambiental. 

- Llei 6/2010, de 24 de març, de modificació del text refós de la Llei d’Avaluació de Impacte Ambiental de 

projectes aprovat per el Reial Decret Legislatiu 1/2008, de 11 de gener. 

- Llei 16/2002, de 1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació. 

- Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera. 

- R.D. 1/2008, d’Avaluació d’Impacte Ambiental. 

- Decret Llei 1/2010, del 3 d’agost. Text refós de la Llei d’Urbanisme. 

- Decret 305/2006 del 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

- Llei 3/2012 del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme. 

- Decret 64/2014 del 13 de maig, s’aprova el Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística. 

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals. 

- R.D. 1627/97 sobre Disposicions mínimes en matèria de Seguretat i Salut en les Obres de Construcció. 

- R.D. 486/1997 de 14 d’abril, s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball. 

- R.D. 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de 

coordinació d’activitats empresarials. 

- Llei 20/2009, relativa a la prevenció i control de les activitats, de 4 de desembre. 

- Llei 54/2003, de 12 de desembre, reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. 

- R.D. 314/2006 de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. 

- Llei 21/2006 de 14 de febrer, es regula l’adopció de criteris ambientals i d’eco eficiència en els edificis. 

- R.D. 1247/2008 de 18 de Juliol, pel que s’aprova la Instrucció de formigó estructural (EHE-08). 

- R.D. 1244/1979, de 4 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament d’aparells a pressió i les seves instruccions 

tècniques complementàries. 

- R.D. 379/2001, de 6 d’abril pel qual s’aprova el Reglament d’emmagatzematge de productes químics i 

les seves instruccions tècniques complementàries. 

- Condicions imposades pels Organismes Públics afectats.  

- Normes i Ordenances Municipals. 

- Altres normes i disposicions del projectista.  
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2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

2.1. DESCRIPCIÓ INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA 

Aquest projecte consisteix en la instal·lació d’un parc solar fotovoltaic amb la finalitat d’evacuar l’energia 

a la xarxa de distribució de MT. 

 

2.1.1. ESTRUCTURES DE SUPORT 

El disseny d’aquesta estructura proporciona baixa altura, aixecant-se els panells únicament al voltant 

de 3 metres del terra, amb l’objecte de minimitzar l’impacte visual i paisatgístic.  

Es tracta d’estructures per a panells, disposant 2 panells verticals per estructura, realitzada mitjançant 

perfil d’acer galvanitzat, amb la geometria i les dimensions, segons plànols adjunts.  

El procediment es realitzarà mitjançant un sistema de clavat de les 

estructures a terra o mitjançant un sistema de cargolat sobre el terreny 

segons ho permeti la composició del sòl. En ambdós casos, permet una 

mínima ocupació i interacció amb el terreny. Pel clavat al terra es treballa 

amb premses hidràuliques mentre que en subsòls rocosos podrà equipar-se 

addicionalment amb un trepant. 

Dos pilots clavats per suport, combinats amb els perfils Z, optimitzats en 

el que a càrrega es refereix, formen una subestructura fotovoltaica 

estructuralment segura amb distàncies grans entre suports. El galvanitzat en 

calent utilitzat en els perfils dels fonaments disposa de diferents mides, on 

els camps d’aplicació són molt variats i permeten una planificació individual 

amb una rendibilitat màxima, ben preparats para fer front a les càrregues de 

vent i de neu i s’aconsegueix una màxima resistència a la flexió. 

La utilització de dos pilots clavats per suport permet 

que el sistema pugui suportar sobrecàrregues més 

grans que el sistema d’un sol suport. La fixació dels per-

fils portants de mòduls en les unitats de suport es fa 

mitjançant grapes de muntatge.  

 

L’estructura estarà degudament sostinguda i 

ancorada, estant calculada per a resistir les preceptives càrregues de vent i neu, segons la normativa de 

càlcul vigent que correspon al Codi Tècnic de l’Edificació i els Eurocodis.   

Radiació 
Solar 

Panells 
fotovoltaics 

Inversor 
CC/CA 

Transformador 
BT/MT 

Xarxa 
elèctrica 

Venda a 
la xarxa 
  

Corrent 
CC 

Continu

Corrent 

CA 
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2.1.2. PLAQUES FOTOVOLTAIQUES 

Es dissenya aquest projecte amb panells fotovoltaics monocristal·lins JINKO JKM540M-72HL4-V de 540 

Wp de potència i tecnologia MBB.   

El circuit solar està intercalat entre el front de vidre i una làmina dorsal d'EVA, tot això emmarcat en 

alumini anoditzat i segellat amb cinta d'unió d'alta resistència. 

 La caixa de connexions intempèrie amb terminals positiu i negatiu, és de monocarbonat carregat de 

vidre i inclouen díodes de by-pass. 

Aquests es col·locaran sobre estructura de baixa altura, aixecant-se els panells únicament 2,82 metres 

del sòl amb 30˚ d’inclinació i amb una orientació de 0˚ respecte al sud, minimitzant així l'impacte visual 

en el paisatge. Els suports de l’estructura d’acer galvanitzat en calent resistiran el pes dels mòduls 

fotovoltaics, les sobrecàrregues provocades per l’efecte del vent i la neu, així com les possibles dilatacions 

tèrmiques degudes a la variació de temperatura en les diferents èpoques de l’any.  

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE LES PLAQUES 

• Potència elevada. Els mòduls de 144 cèl·lules monocristal·lins arriben a potències de fins a 550 Wp. 

• Tecnologia Multi BB: La tecnologia de múltiples barres “bus” redueixen l’espai entre cel·les i millora 

l’aprofitament de llum solar així com la intensitat produïda.  

• Rendiment amb baixa irradiació lumínica. L’avançat vidre i el texturitzat de la superfície de la cèl·lula 

fotovoltaica permeten un resultat excel·lent en condicions de baixa irradiació lumínica.  

• Resistència en condicions climatològiques adverses. Certificat amb alta resistència mecànica a 

càrregues de vent (2.400 Pascal) i càrregues de neu (5.400 Pascal). 

• Resistència en condicions ambientals extremes. Alta resistència a la brisa marina i l'amoníac, 

certificat per TÜV NORD. 

• Coeficient de Temperatura. El coeficient de temperatura millorat redueix la pèrdua de potència en 

altes temperatures fent que el rendiment es mantingui estable.  

• La caiguda de rendiment anual es garanteix en un 0,55% i de forma lineal, al llarg de 25 anys. 

• El panell conté una capa de tractament antireflectant de 3,2 mm ARC per evitar l’efecte de reflexió 

i enlluernaments.  

• La caixa de proteccions es troba protegida ambientalment amb un nivell IP68. 
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2.1.3. INVERSORS 

La instal·lació fotovoltaica es realitzarà amb inversors o onduladors HUAWEI SUN2000-215KTL-H0 

trifàsics de 215 kW de potència i HUAWEI SUN2000-185KTL-H1 trifàsics de 185 kW, els quals són els 

encarregats de convertir el corrent continu (CC) en corrent altern (CA). 

Ambdós onduladors disposen de 9 seguidors de màxima potència (MPPTs) donant lloc a 18 entrades a 

CC on s’hi connectaran directament les sèries fotovoltaiques.   

 

Aquests inversors disposen d’un microprocessador que garanteix una corba sinusoidal amb una 

mínima distorsió. Garanteixen un funcionament automàtic i el seguiment del punt de màxima potència 

(MPPT) en nou bandes, i la funció de stand-by evita les possibles pèrdues durant períodes de repòs. 

Permeten la desconnexió-connexió automàtica de la instal·lació en cas de pèrdua de tensió o 

freqüència de la xarxa, evitant el funcionament en illa. Actua com un controlador permanent d’aïllament 

per la desconnexió-connexió automàtica de la instal·lació en cas de pèrdua de resistència d’aïllament. 

Les connexions dels inversors en CC i en CA, seran accessibles des de l’exterior per mitjà  de connectors 

multicontacte. 

Es tracta d’uns inversors que pel seu grau de protecció i aïllament es poden instal·lar a l’exterior, el 

més a prop possible dels strings als que agrupa, per minimitzar les pèrdues en CC, així doncs els inversors 

fotovoltaics s’instal·laran sota l’estructura fotovoltaica que recolza els panells solars.  

A la sortida de l’ondulador, per tal de protegir la línia elèctrica que va fins al quadre de baixa tensió del 

centre de transformació corresponent, cal instal·lar els elements de maniobra i protecció. Es trobaran 

allotjats en quadres elèctrics que s’ubicaran dins els edificis dels centres de transformació.  
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2.1.4. QUADRES ELÈCTRICS I PROTECCIONS 

Per proporcionar la seguretat tant als equips que formen la instal·lació com al personal encarregat del 

seu manteniment, és necessari proporcionar una sèrie d’elements de protecció que assegurin una 

explotació correcta de la instal·lació. Tota la instal·lació complirà el que estableix el Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió i el RD 1699/2011. 

Els quadres de protecció se situaran al Centre de Transformació. L’evolvent del quadre serà metàl·lic i 

contindrà les proteccions dels circuits que conformen la instal·lació. S'ajustarà a les normes UNE 20.451 i 

UNE-EN 60.439-3, amb un grau de protecció mínim IP 30 segons UNE 20.324 i IK07 segons UNE-EN 50.102. 

El quadre disposarà d'un born-regleta per a la posada a terra. 

Els interruptors automàtics magnetotèrmics protegiran contra sobrecàrregues i curtcircuits segons 

estableix la ITC-BT-22. És un dispositiu electromecànic que té el fi de protegir la instal·lació elèctrica 

davant intensitats excessives, produïdes com a conseqüència de curtcircuits o per excessiu número 

d’elements connectats a ella. Per al seu funcionament aprofita dos dels efectes produïts per la circulació 

de corrent elèctrica, el magnètic i el tèrmic. 

Els interruptors diferencials protegiran contra contactes indirectes segons estableix la ITC-BT-24. És un 

dispositiu de protecció electromecànic que es col·locarà en la instal·lació elèctrica amb la fi de protegir les 

persones de les derivacions causades falta d’aïllament entre els conductors actius i terra dels aparells de 

la instal·lació. Les proteccions garanteixen que no se superaran les intensitats màximes admissibles en els 

conductors, i també una ràpida desconnexió en cas de curtcircuit. 

 Per a la protecció contra sobretensions es preveu un risc baix a causa que està alimentada per una 

xarxa de distribució subterrània i es considera suficient la resistència a les sobretensions dels equips en 

funció de la seva categoria i no es requereix cap protecció suplementària contra les sobretensions 

transitòries. Si fos necessari es realitzarà segons estableix la ITC-BT-23. 

Proteccions contra sobreintensitats: 

Les sobreintensitats es deuen a sobrecarregues degudes als aparells d’utilització, defectes de gran 

impedància o curtcircuits. Per tant, excepte el conductor de protecció, tots els conductors de cada circuit 

aniran protegits i s’equiparan amb interruptors magnetotèrmics d’intensitat a suportar i reflectits en 

l’esquema elèctric unifilar de la instal·lació. 

Contra contactes indirectes: 

S'instal·laran interruptors diferencials de sensibilitat 500 mA, el qual deixés fora el servei si es produís 

el mínim desequilibri en les fases per fuga de corrent a causa de contacte directe. La protecció contra 

contactes indirectes de tots els circuits es regeix per la ITC-BT-24. Es complirà la següent condició: 

Ra x Ia ≤ U 

on: 

"Ra" és la suma de les resistències de la presa de terra i dels conductors de protecció de masses. 

"Ia" és el corrent que assegura el funcionament del dispositiu de protecció (corrent diferencial-residual 

assignada). 

"U" és la tensió de contacte límit convencional (50 V en locals secs i 24 V en locals humits). 

Si pel tipus o caràcter de la instal·lació s'instal·lés un interruptor diferencial per cada circuit o grup de 
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circuits, es podria prescindir de l'interruptor diferencial general, sempre que quedin protegits tots els 

circuits. En el cas que s'instal·li més d'un interruptor diferencial en sèrie, existirà una selectivitat entre 

ells. 

Totes les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de protecció, han de ser 

interconnectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa presa de terra. 

- Dispositius de tall omnipolar, destinats a la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits de 

cadascun dels circuits interiors (segons ITC-BT-22). 

- Dispositiu de protecció contra sobretensions, segons ITC-BT-23, si fos necessari. 

A continuació s’indiquen les proteccions a utilitzar.  

Proteccions en CC 

Segons la normativa IEC62548, que estableix quan és obligatori utilitzar fusibles de CC per protegir 

els strings, s’indica que només és necessari utilitzar fusibles de CC quan el corrent de curtcircuit de N-1 

string (Essent N el número total de strings) supera el corrent màxim de fusible establert pel fabricant del 

mòdul fotovoltaic (25 A).   

Així doncs, com a màxim es tenen 2 Strings per MPPT:  (2-1) x 13,85 A = 13,85 A < 25 A 

Els inversors utilitzats a la nostra instal·lació tenen 9 MPPTs i 2 strings cadascun i realitzen un 

diagnòstic de la corba I-V de cada string, així podrem detectar de forma anticipada si algun dels nostres 

strings no està funcionant correctament. Com que estarem per sota dels 3 strings que ens obligarien a 

col·locar fusibles de CC, no caldrà instal·lar caixa de protecció amb aquests elements.  

Proteccions en CA 

A la sortida de l’inversor es situaran unes proteccions per la línia des de l’inversor fins la entrada dels 

fusibles de baixa tensió del Centre de Transformació. Aquestes es situaran en envolvents que disposaran 

dels següents elements: 

- Magnetotèrmic regulable.  

- Protecció toroidal diferencial de 500 mA. 

Proteccions d’interconnexió 

El sistema fotovoltaic incorpora integrat en l’inversor proteccions específiques per la interconnexió 

de màxima i mínima freqüència (51,0 i 48,0 Hz) i de màxima i mínima tensió (253/264,5 i 195,5 V). 

Protecció contra contactes directes  

La protecció contra contactes directes va incorporada en l’aïllament dels equips elèctrics emprats i 

en l’execució de la pròpia instal·lació, per la no accessibilitat de les parts en tensió, per la interposició 

d’obstacles o per l’aïllament adient. 

Protecció contra contactes indirectes  

S’ha previst el sistema combinat de posta a terra de les masses metàl·liques i l’acció de dispositius de 

tall per intensitat de defecte, que en la part de continua es corresponen amb un sistema vigilant 

d’aïllament que incorporen els inversors. 

La instal·lació disposarà d’un interruptor diferencial de tall omnipolar que interromprà l’alimentació 
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en el cas que la circulació de corrent a terra sigui de valor superior a la seva sensibilitat. 

Totes les masses s’uniran al conductor de protecció. En la línia de terra s’uniran també totes les 

estructures, suports i altres elements metàl·lics. Aquestes unions de equipotencialitat es realitzaran amb 

conductor de coure de secció mínima de 2,5 mm2 si disposen d’una protecció mecànica i de 6 mm2 si els 

conductors de protecció no disposen d’aquesta. 

Protecció contra sobreintensitats 

Tots els circuits estaran protegits en origen contra els defectes de les sobreintensitats, mitjançant 

interruptors automàtics en la part d’alterna. Les proteccions garanteixen que no se superaran les 

intensitats màximes admissibles en els conductors, i també una ràpida desconnexió en cas de curtcircuit. 

Protecció contra sobretensions 

Degut a què es poden originar sobretensions d’origen atmosfèric, s’instal·larà un sistema de 

protecció interna de contra sobretensions. Es protegirà l’entrada de CC i de CA dels onduladors amb 

dispositius de protecció de classe II, degut a què són els equips més susceptibles de patir danys 

importants. L’inversor ja disposa d’aquests elements incorporats.  
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2.1.5. CABLEJAT I CANALITZACIONS 

Cal distingir entre les línies elèctriques interiors de baixa tensió (BT) i la de mitja tensió (MT). 

Les línies BT transcorren entre els panells fotovoltaics i fins els centres de transformació, diferenciant-

se de les línies de corrent continu (CC) i les línies de corrent altern (CA). Totes les línies compliran amb les 

condicions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Els trams de cablejat BT en què es divideix la instal·lació són:  

−  (CC) Cablejat entre panells fotovoltaics (Cable de 1x4 mm2 Cu) 

Els panells fotovoltaics es connecten entre sí, en sèrie, per la part del darrere del panell. 

 

−  (CC) Cablejat entre plaques i inversors (Cable de 1x4, 1x6 o 1x10 mm2 Cu) 

El cable transcorre per la part del darrere dels panells i, puntualment, soterrat per mitjà de tubular, per la 

connexió entre diferents files de panells per tal d’arribar a l’inversor corresponent. 

 

El cable solar serà de coure electrolític estanyat ZZ-F (AS) 0,6/1 kV (CC 1,8 kV). 
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− (CA) Cablejat entre inversors i quadres BT del CT; Cable 3x1x240mm2 Al i 2(3x1x150mm2) Al.  

Aquests cables fins als centres de transformació s’enterraran directament en rases o, si és necessari, 

per dintre de tubs i arquetes de registre, en trams rectes cada 40 m aproximadament, o en canvis de 

direcció o creuaments.  

 

El cable serà unipolar d’alumini de 0,6/1 kV tipus XZ1 (S) ó RZ1 (AS): 

 

  

 

El codi de colors utilitzats en les línies elèctriques de BT serà el següent: 

Colors utilitzats per als circuits de CC 

Protecció Groc-verd 

Negatiu Negre 

Positiu Diferent de negre i groc-verd 

Colors utilitzats per als circuits de CA 

Protecció Groc-verd 

Neutre Blau 

Fase Negre, gris, marró 
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Les rases per les canalitzacions del cablejat, si s’escau, es realitzaran segons les especificacions 

següents: 

- Profunditat mínima de 0,7 metres. El tub es col·locarà sobre un llit de sorra de 5 cm i es cobrirà 

amb un altra de 10 cm. 

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

- S’ubicaran arquetes de registre cada 40 metres de traçat recte i a cada canvi de direcció o 

creuaments. 

Les arquetes a instal·lar en aquesta instal·lació seran unes arquetes desmuntables modulars de 

polipropilè reforçat per canalitzacions elèctriques de la marca Hidrostank o similars. 

El muntatge de les arquetes d’aquest material, homologades per la companyia elèctrica, es realitzarà 

prenent com a referència el document informatiu NMH00100 Guia de Muntatge i Instal·lació de Arquetes 

Prefabricades de Polièster, Polietilè o Polipropilè per a Canalitzacions Subterrànies. 
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2.1.6. XARXA DE TERRA 

Es defineix la posta a terra com la unió directa de determinades parts d’una instal·lació elèctrica amb 

la presa de terra, permetent el pas a terra dels corrents de defecte o descàrregues atmosfèriques. Es 

defineix com a presa de terra, la unió elèctrica entre un conductor i la massa terrestre. 

Aquesta unió es realitza mitjançant elèctrodes soterrats obtenint d’aquesta manera una presa de terra 

amb una resistència que depèn de diversos factors, com la superfície dels elèctrodes soterrats, la 

profunditat de soterrament, la classe del terreny, la humitat i temperatura del terreny, etc. 

La posada a terra de la instal·lació es farà de forma que no es vegi alterada les condicions de posada a 

terra de la xarxa de l’empresa distribuïdora, i serà independent al neutre del transformador. Totes les 

masses de la instal·lació fotovoltaica de la part de CC, els inversors i la part de CA estaran connectades. 

Els suports de l’estructura metàl·lica estaran directament clavats en el sòl fins una profunditat de 1,5 

metres aproximadament. D’aquesta manera serviran per un costat de suport mecànic i per un altre de 

pica de terra. Cada taula té una separació entre postes major de 2m, que és el mínim per distància entre 

masses i elements conductors segons ITC-BT 24. Els suports de l’estructura estaran units mitjançant perfils 

d’alumini anoditzat, i aquests perfils, estaran connectats entre sí mitjançant cable de coure de 35 mm2. 

Es realitzarà un anell equipotencial de posta a terra mitjançant conductor nu de coure de 35 mm2, 

directament soterrat, que unirà totes les files de les estructures del parc solar, enterrada a una distància 

mai inferior a 0,5 m. Això complirà el que emana la ITC-BT-18 a la seva taula 1 per conductors de coure 

no protegits contra la corrosió (25mm²). 

Es disposarà el número d’elèctrodes necessari, piques verticals de coure o acer amb un diàmetre mínim 

necessari, per aconseguir una resistència de terra tal que, al considerar la instal·lació com a local mullat, 

ja que part de la instal·lació fotovoltaica és exterior i pot veure’s afectada per la pluja o la humitat, 

qualsevol massa no pugui donar lloc a tensions de contacte superiors a la màxima permesa per la 

Instrucció Tècnica Complementària, que és de 24 V. 

Tenint en compte que s’utilitzaran diferencials de sensibilitat de 500 mA, la resistència a terra ha de 

tenir un valor màxim de: 

Ra x Ia < U  Ra < 24V / 0,5 A  R < 48 Ω 

Els conductors de coure utilitzats seran de Classe II, segons norma UNE 21.022. 

En la taula següent, podem veure les seccions mínimes del conductor neutre en funció de les seccions 

dels conductors de fase en instal·lacions no soterrades. 

Secciones de los conductores de fase o 
polares de la instalación  

(mm2)  

Secciones mínimas de los conductores de 
protección  

(mm2)  
S < 16  

16< S < 35  
S > 35  

S (*)  
16  
S/2  

(*) Con un mínimo de:  
2,5 mm2

 

si los conductores de protección no forman parte de la canalización de alimentación y tienen una protección mecánica  
4 mm2 si los conductores de protección no forman parte de la canalización de alimentación y no tienen una protección mecánica  
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2.1.7. SERVEIS AUXILIARS 

Es disposarà d'una caseta prefabricada amb una electrificació bàsica per ubicar i alimentar els diferents 

dispositius necessaris com la vigilància i la monitorització de la instal·lació. Aquesta es dissenya amb una 

escomesa trifàsica per a 5 kW de 16 mm2 Cu RZ1-K (AS), amb previsió de possibles ampliacions. 

2.1.8. SISTEMA DE MONITORITZACIÓ PEL SEGUIMENT DE PRODUCCIONS 

La instal·lació comptarà amb un sistema de monitorització per portar el control de l’operació i el 

seguiment del funcionament de la planta, així com també per facilitar la difusió pública dels resultats 

operatius de la instal·lació. Aquest s’instal·larà en una caseta destinada a serveis auxiliars. 

Es preveu que el cable de fibra òptica a instal·lar, des dels inversors fins a la caseta de control, sigui en 

canalitzacions de tri-tubs o tetra-tubs de 40 mm de diàmetre, situats sobre dels tubs elèctrics. 

Aquesta canalització, tindrà continuïtat en tot el seu recorregut, per facilitar l'estesa dels cables de 

control, inclòs en les arquetes. Les derivacions de cable de fibra òptica es realitzaran en arquetes 

independents a les elèctriques. 

El sistema de monitorització i seguiment previst  es realitza 

mitjançant el SMART LOGGER de HUAWEI, un sistema que 

permet visualitzar remotament a través d’internet la 

producció instantània, el rendiment de tots els inversors de la 

planta, variables meteorològiques, així com el registre de 

dades i paràmetres de funcionament per avaluar amb precisió 

el funcionament de la instal·lació.  

 

El sistema de comunicació escollit en aquest projecte correspon a la transmissió de dades via mòdem. 

Aquest mòdem proporciona accés remot a l’usuari a través la pàgina Web, permet la visualització remota 

a través d’internet, de la configuració i característiques de la central, així com la consulta en temps real 

de les dades de producció de la central i de cada inversor, estat de interruptors, estalvis d’emissions. 

Inclou també la funció d’avisar a l’usuari en cas d’averia. 

Funcions:  

- Sistema de control per inversors Huawei addicional al del núvol. 

- Permet el control remot de tercers. 

- Controlar la injecció d’energia a la xarxa en cas de plantes d’autoconsum.  

- Analitza l’operació de cada panell solar i de cada element de l’inversor enviant correus electrònics. 

- Permet l’anàlisi, detecció immediata i solució remota de problemes en l’operació d’algun 

component. 

De la mateixa manera, es podran instal·lar sondes connectades al sistema, com podrien ser: 

- Sonda de temperatura ambient. 

- Sonda de temperatura de mòduls. 

- Sonda de radiació solar.  
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2.1.9. SISTEMA DE VIGILÀNCIA 

Les plantes solars fotovoltaiques compten amb necessitats pròpies en matèria de seguretat i 

requereixen de solucions de seguretat personalitzades causa que posseeix característiques i necessitats 

pròpies per poder implementar un sistema de seguretat que garanteixi el seu correcte funcionament i 

que es protegeixi adaptant les característiques de disseny als requeriments i les seves necessitats. 

A l'hora de protegir una planta fotovoltaica cal tenir en compte aspectes com les dificultats de 

comunicació, interferències, evitar ombres en els panells,... 

Els sistemes de seguretat han d'estar connectats entre si, ja sigui cablejats, sense fil, fibra òptica, 

transmissió IP i tot això connectat a una CRA (Central Receptora d'Alarmes) a la caseta de serveis auxiliars 

de la planta fotovoltaica. Existeixen diferents tecnologies existents: transmissió d'alarmes per RTC, GSM, 

GPRS, IP o via satèl·lit, que asseguraran una excel·lent comunicació. 

En aquesta planta es preveu instal·lar: 

- Càmeres Bullet  

- Focus infraroig 40˚ detecció fins a 200 m 

- Caixa de control de camp. 

- Contacte magnètic (quadre central alarma i/o tanca) 

- Detector de moviment (caseta serveis auxiliars) . 

- Central d'alarma fins a 50 zones.  

- Rack, Switch i SAI 

- Mini PC, monitor i disc dur de 4TB per gravador  

- Columna de 4 m amb creuera suport càmera i focus 

- Tubs de 40 mm a instal·lar en rasa i arquetes 

- Cable tripolar de 3x6mm2 0,6/1 kV. RV-K 

- Cable de fibra òptica, cable FTP 

2.1.10. TANCA PERIMETRAL 

 Es realitzarà un tancament perimetral mitjançant una malla plastificada de color verd fosc amb unes 

portes de 4 m d’amplada per l’entrada de vehicles i persones. La tanca serà d’uns 2,00 m d’alçada i 

garanteix un impacte visual baix. Per la fixació dels suports s’utilitzaran petits daus de formigó encastats  

al sòl, fàcilment recuperables en cas que s’hagi de retirar la tanca. No s’utilitzarà cap altre material que 

suposi una edificació permanent directament sobre superfície que podria obstruir el drenatge natural del 

terreny ni bases continues de cimentació que obstaculitzarien el pas de la fauna.  

Cal garantir la permeabilitat faunística a través de la tanca. Per tant, cada 25 m es deixaran orificis amb 

una mida rectangular de 4 m de llargada i 0,25 m d’alçada pels quals podran accedir les espècies de mida 

menor i mitjana.   

No s’utilitzarà cap sistema d’enllumenat exterior ni permanent.  
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2.1.11. COMPLIMENT DE ITC-BT-30: LOCALS MULLATS 

D’acord amb la ITC-BT-30, els elements com els panells solars, inversors i quadres de protecció, 

corresponen a una instal·lació a la intempèrie i per això es compliran els següents requeriments: 

• Les canalitzacions seran estanques i totes les connexions es realitzaran mitjançant premsaestopes o 

sistemes equivalents que presenten un grau d'estanqueïtat mínim de IP54. 

• Totes les caixes de connexions i quadres exteriors presentaran el mateix grau d'estanqueïtat mínim 

de IP54, el grau de protecció adequada contra les projeccions d'aigua. 

• En tots els circuits s'instal·larà un dispositiu de protecció a l'origen. Concretament a la sortida de 

l'inversor s'instal·larà una protecció tèrmica, diferencial. 

2.1.12. MESURES DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ CONTRA INCENDIS 

Seguint els Reglaments de seguretat contra incendis RD 2267/2004 de 3 de desembre en establiments 

industrials, i el RD 337/2014, de 9 de maig que regula la protecció en instal·lacions d'Alta Tensió, el parc 

FV es considera que és de TIPUS I i les edificacions que hi haurà al terreny es consideren del tipus C. 

Aquestes mesures vetllaran per no transmetre un eventual incendi a l'interior de parc solar cap als 

solars o espais confrontants: 

- El parc solar haurà de mantenir una baixa combustibilitat en el seu interior, sense elements arbustius 

que generessin un terreny forestal.  

- L'accés fins el parc fotovoltaic es realitza per un vial amb suficient capacitat per poder accedir 

mitjançant un camió de bombers. 

- Els elements elèctrics són intrínsecament segurs, els quadres elèctrics d'intempèrie seran de protecció 

IP65 o superior i estaran realitzats amb materials auto-extingibles, no propagadors de flama, lliure 

d’halògens a l'igual que el cablejat empleat. 

- Tots els conductors elèctrics es contemplen sota el compliment de la norma UNE-EN 60332-1, la qual 

cosa indica que els conductors no continguin cap compost propagador de flama, amb la norma UNE-

EN 60754, la qual indica que el conductor es trobi lliure d'halògens, la norma UNE EN61034, que indica 

que hi hagi una baixa emissió de fums i la UNE-EN 60.754-2, que indica una baixa emissió de gasos 

corrosius. 

- A cada centre de transformació, s'ubicarà un dipòsit estanc de recollida de líquid dielèctric, assegurant 

que no hi hagi cap vessament cap a l'exterior. Si els transformadors estan refrigerats mitjançant 

dielèctric amb èster natural biodegradable, serà suficient amb el sistema de recollida de possibles 

vessaments. 

- Es disposaran sistemes manuals d'extinció (extintors) de CO2 o pols en sec a cada un dels centres de 

transformació, en el Centre de Maniobra i Mesura i en el centre de control. 
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2.2. DESCRIPCIÓ INSTAL·LACIÓ DE MITJA TENSIÓ 

El punt de connexió a 25.000 V serà únic pel total de les instal·lacions del parc, en la xarxa de Mitja 

Tensió de E-Distribución, a la línia de mitja tensió ORRIOLS de la S.E. JUIA, ubicat en les coordenades 

aproximades UTM, Datum ETRS89  X: 491.086  Y: 4.663.986 (FUS 31).  

Els centres PFU-5, de superfície (tipus caseta), consten d’una envolvent de formigó en l’interior del 

qual s’incorporen tots els components elèctrics, l’aparamenta de M.T., dispositius de control i 

interconnexions entre els diversos elements. La senzilla unió entre els diferents elements prefabricats 

permetrà un muntatge còmode i ràpid. L’accés estarà restringit al personal de manteniment especialment 

autoritzat.  

Las característiques dels materials més destacades són:  

- Materials: El material per la fabricació dels prefabricats serà formigó armat. Amb la justa dosificació 
i el vibrat adequat s’aconseguiran unes característiques òptimes de resistència característica 
(superior a 250 kg/cm²) i una perfecta impermeabilització.  

- Equipotencialitat: La pròpia armadura de la malla electrosoldada, gràcies a un sistema d’unió 
apropiat dels diferents elements, garantirà la perfecta equipotencialitat de tot el prefabricat. Com 
s’indica en la RU 1303A, las portes y reixes de ventilació no estaran connectades al sistema de 
equipotencial. Entre la armadura equipotencial, embeguda en el formigó, i les portes i reixes existirà 
una resistència elèctrica superior a 10.000 ohms (RU 1303A). Cap element metàl·lic unit al sistema 
equipotencial serà accessible des de l’exterior.  

- Impermeabilitat: els sostres estaran dissenyats de tal forma que impedeixin les filtracions i 
l’acumulació d’aigua sobre aquests, desaiguant directament a l’exterior des del seu perímetre. En 
les unions entre parets i sostres es col·locaran dobles juntes de neoprè per evitar la filtració de 
humitat. A més, els sostres es segellaran posteriorment amb una massilla especial per formigó 
garantint així una total estanqueïtat.  

- Graus de Protecció:  seran conformes a la UNE 20324/89, de tal forma que la part exterior de l’edifici 
prefabricat serà de IP239, excepte les reixes de ventilació on el grau de protecció serà de IP339.  

Els components principals que formaran l’edifici prefabricat són:  

- Bases: la solera estarà formada por una o varies bases collades entre sí. En las bases de l’envolvent 
es disposarà dels orificis per l’entrada de cables d’alta i baixa tensió. Aquests orificis seran parts 
debilitades del formigó que s’hauran de trencar (des de l’interior del prefabricat) per realitzar 
l’escomesa de cables.  

- Parets: seran elements prefabricats de formigó armat capaces de suportar els esforços verticals del 
seu propi pes, més el dels sostres i sobrecàrregues d’aquests, simultàniament amb una pressió 
horitzontal de 100Kg/m². Les parets s’uneixen entre sí mitjançant cargols que garantiran 
l’equipotencialitat entre les diferents plaques.  

- Sostres: els sostres estaran formats per peces de formigó armat i estaran dissenyats per suportar 
sobrecàrregues de 100Kg/m². La coberta tindrà una inclinació del 2% aproximadament per facilitar 
el vessament d’aigua. Els sostres s’uniran entre sí mitjançant cargols i es suportaran sobre les parets 
segellant-se les unions mitjançant una massilla de cautxú garantint la seva estanqueïtat. 

- Terra: estarà constituït per elements plans prefabricats de formigó armat. En la part frontal es 
disposaran unes plaques de pes reduït que permetran l’accés de persones a la part inferior del 
prefabricat per facilitar les operacions de connexió dels cables. En el terra s’establirà la fossa on 
s’instal·laran les cel·les. La part de la fossa que no quedi coberta per les cel·les o quadres elèctrics 
es taparà amb unes plaques prefabricades a l’efecte.  
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- Dipòsit de recollida d’olis: el dipòsit de recollida d’olis serà de formigó i totalment estanc. Amb una 
capacitat de 1.000 litres, estarà dissenyat per recollir en el seu interior tot l’oli del transformador 
sense que es vessi per la base. En la part posterior anirà disposada una safata tallafocs d’acer 
galvanitzat perforada i coberta de grava. Uns raïls metàl·lics situats sobre el dipòsit permetran una 
fàcil ubicació del transformador en l’interior del prefabricat, que es realitzarà a nivell del terra per 
lliscament.  

- Malla de separació interior: quan hi hagi àrees del centre amb accés restringit es podrà instal·lar 
una malla de separació metàl·lica amb porta i tancament mitjançant clau.  

- Reixes de ventilació: les reixes de ventilació dels edificis prefabricats estaran construïdes amb xapa 
d’acer galvanitzat sobre la que s’aplicarà una pel·lícula de pintura epoxy poliéster. El grau de 
protecció pel que estaran dissenyades les reixes serà IP-33. Aquestes reixes estaran dissenyades i 
disposades sobre les parets de manera que la circulació d’aire, provocada per tir natural, ventili 
eficaçment la sala de transformadors. Totes las reixes de ventilació aniran amb una tela metàl·lica 
mosquitera. Les superfícies de ventilació per transformador estan indicades a l’apartat de Càlculs.  

- Portes de accés: Estaran construïdes amb xapa d’acer galvanitzat recoberta amb pintura epoxy. 
Aquesta doble protecció, galvanitzat més pintura, les farà molt resistents a la corrosió causada pels 
agents atmosfèrics. Les portes duran frontisses per que es puguin abatre 180˚ cap a l’exterior i es 
podran mantenir en la posició de 90˚ amb un retenidor metàl·lic. Totes les portes del prefabricat 
permetran un llum d’accés de 1.250 mm x 2.400 mm (amplada x altura).  

- Els centres no tindrà altres canalitzacions alienes al mateix y haurà de complir amb les exigències 
que s’indiquen als plànols adjunts respecte a la resistència al foc, condiciones acústiques, etc. 

 

2.2.1. CENTRES DE TRANSFORMACIÓ FOTOVOLTAICS 

El Centre estarà ubicat en una caseta independent destinada únicament a aquesta finalitat. La caseta 

serà de construcció prefabricada de formigó tipus PFU-5, de dimensions 6.080 x 2.380 i altura vista 2.790 

mm, amb una porta de personal i les altres pels transformadors. 

Característiques detallades: 

- Tipus de ventilació:.................................................................... Normal  

- Número de Transformadors:........................................................... Dos   

- Portes de accés: .............................................................................. Tres  

Dimensiones exteriors:  

- Longitud: ................................................................................. 6.080 mm 

- Amplada: ................................................................................. 2.380 mm 

- Altura: ..................................................................................... 3.250 mm  

- Altura vista: ............................................................................. 2.790 mm 

 

Dimensiones interiors:  

- Longitud: .................................................................................. 5.900 mm 

- Amplada: .................................................................................. 2.200 mm 

- Altura: ....................................................................................... 2.360 mm 
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CEL·LES: CGM 36KV  

Les cel·les CGM 36KV són un conjunt de cel·les modulars d’aïllament en aire equipades de 

aparamenta fixa que utilitza l’hexafluorur de sofre com a element de tall i extinció de l’arc.  

Respondran en la seva concepció i fabricació a la definició de aparamenta sota envolvent metàl·lica 

compartimentada d’acord amb la norma IEC-62271-1. 

El conductor de posta a terra estarà disposat al llarg de les cel·les segons UNE-EN 60298, i estarà 

dimensionat per suportar la intensitat admissible de curta durada. L’embarrat estarà sobredimensionat 

per suportar sense deformacions permanents els esforços dinàmics que en un curtcircuit es puguin 

presentar i que es detallen en l’apartat de Càlculs.  

Les parts que componen aquestes cel·les són:  

• Compartiment d’aparamenta: està limitat per l’envolvent del càrter que forma una pantalla aïllant 

entre el compartiment de joc de barres i el compartiment de connexió de cables. El càrter està 

ple de gas SF6 i segellat de per vida, segons es defineix en l’annex GG de la CEI 60298/90. El 

sistema de segellat es comprova individualment en fàbrica, pel que no es requereix cap 

manipulació del gas durant tota la seva vida útil (30 anys).  

• Compartiment de joc de barres: el joc de barres està format per 3 elements de coure disposats 

paral·lelament i aïllades amb una funda aïllant termoretràctil. La connexió s’efectua en la part 

superior del càrter.  

• Compartiment de connexió de cables: els cables M.T. es connecten als bornes inferiors de 

connexió del càrter.  

• Compartiment de comandament: conté segons la cel·la en qüestió, els comandaments següents:  

- De l’interruptor i del seccionador de posta a terra.  

- De l’interruptor automàtic, així com l’indicador de presència de tensió i l’indicador mecànic de 

posició.  

• Compartiment de control: en cas de motorització del comandament de l’interruptor, aquest 

compartiment ve equipat amb un regleta de bornes i fusibles BT.  

- Característiques elèctriques  

- Tensió nominal ............................................................................ 36 kV  

- Nivell d’aïllament  

o Freqüència industrial (1 min)  

· a terra i entre fases ................................................... 70 kV  

o Impulso tipus llamp  

· a terra i entre fases ................................................. 170 kV  

- Intensitat assignada en funcions de línia .................................. 630 A  

- Intensitat assignada en funcions de protecció ......................... 200 A  

En la descripció de cada cel·la s’inclouen els valors propis corresponents a les intensitats nominals, 

tèrmica i dinàmica, etc. 
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CEL·LA DE REMUNT DE CABLES 

Cel·la amb evolvent metàl·lica, de la gama CGM.3-RB 36 kV, formada por un mòdul que conté els 

següents components:  

- Joc de cables AT tripolar.  

- Joc de 3 terminals endollables.  

- Joc de 3 terminals.  

Característiques físiques:  

- Amplada: ...............................................................................  418 mm 

- Altura: ...................................................................................  1.400 mm  

- Fons: .....................................................................................  850 mm 

- Pes: ....................................................................................... 147 kg  

 

CEL·LA DE PROTECCIÓ AMB INTERRUPTOR I FUSIBLES  

Cel·la de línia amb sortida de cable de la gama CGM.3-P 36 KV. Cel·la amb evolvent metàl·lica formada 

pels següents components:  

- Joc de barres tripolar de 630 A. 

- Interruptor-seccionador en SF6 de 630 A, tensió de 36 kV y 20 kA. 

- Comandament CI1 manual.  

- Seccionador de posta a terra.  

- Indicadors lumínics de presència de tensió.  

- Preparada per connexió inferior de cable unipolar sec.  

- Embarrat de posta a terra.  

Característiques elèctriques:  

- Tensió assignada: ........................................................................... 36 kV.  

- Tensió suportada entre fases, i entre fases i terra:  

· a freqüència industrial (50 Hz), 1 minut: ........................... 70 kV ef.  

· a impuls tipus llamp: ........................................................ 170 kV cresta.  

- Intensitat assignada en funcions de línia: ..................................... 630 A.  

- Intensitat assignada en funcions de protecció. ............................. 200 A.  

- Intensitat nominal admissible en un seg: ........................................ 20 kA ef.  

- Valor de cresta de la intensitat nominal admissible: ...................... 50 kA cresta, 

és a dir, 2.5 cops la intensitat nominal admissible de curta durada. 

Característiques físiques:  

- Amplada: .................................................................................. 480 mm 

- Altura: .................................................................................... 1.400 mm  

- Fons: ...................................................................................... 1.010 mm 

- Pes: ........................................................................................... 220 kg 
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TRANSFORMADOR D’ÈSTER NATURAL DE 36 kV  

Aquests transformadors orgànics, segellats hermèticament i omplerts íntegrament amb oli d’origen 

vegetal, tenen com a principal característica la utilització d’èster natural biodegradable com a  

refrigerant i dielèctric natural que s'obté d’olis vegetals i fet sense additius antioxidants. La seva 

excel·lent capacitat antioxidant està basada en la seva composició especial i en un procés de refinat 

específic relacionat amb antioxidants naturals.  

Aquests presenten els següents avantatges: 

• Excel·lents propietats dielèctriques: Presenta un punt de saturació d'aigua elevat, el que li permet 

mantenir alts valors de rigidesa dielèctrica amb un alt contingut en aigua. 

• Elevada resistència a el foc: Alts punts d'inflamació (> 300 ºC) i combustió (> 350 ºC), molt superiors 

als olis minerals. Està catalogat com a líquid classe K (T ª combustió> 300 ºC) segons la norma IEC 

61100. Millor comportament davant el foc que els transformadors d'oli mineral. 

• Elevada biodegradabilitat en sòls i aigües causa de la seva composició d'origen natural. 

• No és ecotòxic. 

• Allarga la vida útil dels aïllaments cel·lulòsics gràcies a la seva gran capacitat per retenir aigua. 

• Reciclable i reutilitzable a la fi de vida útil en altres 

productes mediambientalment favorables (biodièsel). 

• Les característiques elèctriques i les dimensions del 

transformador no es veuen afectades. 

• Màxima eficiència energètica. 

• Mínim impacte ambiental. 

• Baix nivell de soroll. 

• Sense PCBs. 

• Compatibilitat electromagnètica: Comportament 

neutre. 

 

En el nostre cas, disposarem de 2 transformadors trifàsics de tensió, 1 de 800 kVA i 1 de 1.000 kVA, 

construïts amb refrigeració d’èster natural, amb neutre accessible al secundari, de tensió primari 25 kV 

i tensió secundària 800 V en buit.  

Algunes característiques són:  

- Regulació del primari: .................................... 0 +/- 2,5%, +/- 5%, + 10%  

- Tensió de curtcircuit (Ecc): .............................................................    6 %  

- Pèrdues en buit: ............................................................................   2 kW 

- Pèrdues en carga: .....................................................................   10,5 kW 

- Grupo de connexió: ...................................................................... Dyn11  

- Protecció incorporada al transformador: ........................... Termòmetre  
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QUADRES DE BAIXA TENSIÓ  

El Quadre de Baixa Tensió (CBT) comptarà amb un interruptor de 800 A pel transformador de 1000 

kVA i un segon interruptor de 630 A pel transformador de 800 kVA. És un conjunt d’aparamenta de BT 

la funció del qual és rebre el circuit principal de BT procedent del transformador MT/BT i distribuir-lo en 

un número determinat de circuits individuals.  

L’estructura d’aquest està formada per un bastidor de xapa, on es distingeixen les següents zones:  

- Zona d’escomesa, mesura i d’equips auxiliars: en la part superior del mòdul existeix un compartiment 

per l’escomesa al mateix, que es realitza a través d’un passamurs tetrapolar, evitant la penetració de 

l’aigua a l’interior. Dins d’aquest compartiment, existeixen quatre platines lliscants que fan la funció 

de seccionador. L’accés a aquest compartiment es realitza per mitjà d’una porta amb frontisses en 

dos punts. Sobre ella es munten els elements normalitzats per la companyia.  

- Zona de sortides: està formada per un compartiment que allotja exclusivament l’embarrat i els 

elements de protecció de cada circuit de sortida. Aquesta protecció s’encomana a fusibles de la 

intensitat màxima més endavant citada, disposats en bases trifàsiques però maniobrades fase a fase, 

podent-se realitzar les maniobres d’obertura i tancament en càrrega.  

Característiques elèctriques:  

- Tensió assignada: ........................................................................ 800 V  

- Intensitat assignada en els embarrats: ..................................... 1.600 A  

- Nivell d’aïllament Freqüència industrial (1 min)  

- A terra i entre fases: ...................................................................... 10 kV 

- Entre fases: ................................................................................... 2,5 kV  

- Impuls tipus llamp a terra i entre fases: ........................................ 20 kV  

Característiques constructives:  

- Amplada: ...................................................................................... 580 mm 

- Altura: ........................................................................................ 1.690 mm  

- Fons: ............................................................................................. 290 mm  

ALTRES ELEMENTS D’ALTA I BAIXA TENSIÓ  

El material vari del Centre de Transformació és aquell que, encara que forma part del conjunt 

d’aquest, no s’ha descrit en les característiques de l’equip ni en les característiques de l’aparamenta.  

- Interconnexions de MT:  

Ponts MT Transformador: Cables MT 18/30 kV del tipus RHZ1, unipolars, amb conductors de secció i 

material 1x150 Al.  

- Interconnexions de BT:  

Ponts BT  del Transformador al quadre de BT: Joc de cables de BT, de secció i material 1x240 Al (Etilè-
Propilè) sense armadura, i tots els accessoris per la connexió, formats per un grup de cables en la 
quantitat 3xFase + 2xNeutre pel transformador de 1.000 kVA i 2xFase + 1xNeutre pel de 800 kVA.  

- Equips d’il·luminació:  

Il·luminació Edifici de Transformació: Que permeti la visibilitat per executar les maniobres i revisions 

necessàries en els centres. Equip autònom d’enllumenat d’emergència i senyalització de sortida. 
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POSTA A TERRA  

Posta a terra de protecció  

Totes les parts metàl·liques no unides als circuits principals de tots els aparells i equips instal·lats en 

el Centre de Transformació s’uneixen a la terra de protecció: envolvents de les cel·les, quadres de BT, 

reixetes de protecció, carcassa dels transformadors, etc. , així com l’armadura de l’edifici (si aquest és 

prefabricat). No s’uniran, per contra, les reixetes i portes metàl·liques del centre, si són accessibles des 

de l’exterior.  

Posta a terra de servei  

Amb l’objecte d’evitar tensions perilloses en BT, degut a faltes en la xarxa de MT, el neutre del 

sistema de BT es connecta a una toma de terra independent del sistema de MT, de tal forma que no 

existeix influència en la xarxa general de terra, pel qual s’utilitza un cable de coure aïllat.  

El disseny preliminar de la instal·lació de posta a terra es realitza basant-se en les configuracions tipus 

presentades en l’Annex 2 del Mètode de Càlcul de terres d’UNESA, que estigui d’acord amb la forma i 

dimensions del Centre de Transformació, segons el mètode de càlcul desenvolupat per aquest 

organisme. 

INSTAL·LACIONS SECUNDÀRIES  

-  Enllumenat: l’interruptor es situarà al costat de la porta d’entrada, de forma que el seu accionament 

no representi perill per la seva proximitat a la MT. L’interruptor accionarà els punts de llum necessaris 

per la suficient i uniforme il·luminació de tot el recinte del centre.  

- Protecció contra incendis: segons la MIE-RAT 14 en aquelles instal·lacions amb transformadors o 

aparells el dielèctric inflamables, s’inclourà un extintor d’eficàcia 89B a una distància no superior a 15 

metres d’aquests elements. 

- Armari de primers auxilis: el Centre de Transformació compta amb un armari de primers auxilis. 

- Mesures de seguretat: per la protecció del personal i equips, s’ha de garantir que:  

• No serà possible accedir a les zones normalment en tensió, si aquestes no han estat posades a terra. 

Per això, el sistema d’enclavaments intern de les cel·les ha d’afectar el comandament de l’aparell 

principal, del seccionador de posta a terra i a les tapes d’accés als cables.  

• Las cel·les d’entrada i sortida seran amb aïllament integral i tall en gas, i les connexions entre els 

seus embarrats hauran de ser apantallades, aconseguint amb això la insensibilitat als agents 

externs, i evitant d’aquesta forma la pèrdua del subministre en els Centres de Transformació 

interconnectats amb aquest, inclús en l’eventual cas d’inundació del Centre de Transformació.  

• Els bornes de connexió de cables i fusibles seran fàcilment accessibles als operaris de forma que, 

en el manteniment, la posició de treball normal no manqui de visibilitat sobre aquestes zones.  

• Els comandaments de l’aparamenta estaran situats front a l’operari en el moment de realitzar 

l’operació, i el disseny de l’aparamenta protegirà a l’operari de la sortida de gasos en cas d’un 

eventual arc intern.  

• El disseny de les cel·les impedirà la incidència dels gasos d’escapament, produïts en el cas d’un arc 

intern, sobre els cables de MT i BT. Per això, aquesta sortida de gasos no ha d’estar enfocada en 

cap cas cap a la fossa de cables. 
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2.2.2. LÍNIES ELÈCTRIQUES DE MT 

Es projecta una línia subterrània de mitja tensió des del Centre de Maniobra i Mesura (CMM) fins els 

Centres de Transformació, la qual discorrerà íntegrament per la finca privada.  

Les línies d’interconnexió fins a la xarxa de distribució discorreran per la finca privada i es cediran a la 

Companyia Elèctrica Distribuïdora.  

Traçat i longitud d’aquestes línies: 

- Des del punt de connexió fins el CMM:                   30 metres. (Interconnexió) 

-     Des del CMM fins el CTFV1 (interior parcel·la):                               30 metres 

Les línies interiors al parc aniran directament 

soterrades, dins de rases de 40x <100 cm en terra.  

En el cas de la línia d’interconnexió, exterior al parc, 

anirà entubada, soterrada i normalment formigonada, 

seguint els preceptes de RAT i d'E-Distribució. Aquestes ha 

de complir requeriments, pel que fa a creuaments, 

proximitats i paral·lelismes, que imposin els organismes 

competents afectats i els reglaments vigents. 

Característiques de les línies:  

-  Tensió nominal: ................................................................................... 25 kV  
-  Freqüència: .......................................................................................... 50 Hz  
-  Nº de circuits: ............................................................................................ 2 
-  Conductors de línia: .................................................................................. 3  
-  Nº de cables por fase: ............................................................................... 1  
-  Material: .......................................................................................... Alumini  
-  Secció: ............................................................................................ 240 mm²  
-  Disposició cables, per circuit: ............................. A portell (contacte mutu)  
 

CABLE SUBTERRANI 

Els cables a utilitzar en les xarxes subterrànies de MT seran unipolars i compliran les especificacions de 

la Norma UNE 211620-5E:2006. Els conductors seran circulars compactes d’alumini, de classe 2 segons la 

norma UNE-EN 60228:2005, i estaran formats per diversos fils d’alumini cablejats. 

Sobre el conductor hi haurà una capa termoestable extruïda semiconductora, adherida a l’aïllament 

en tota la seva superfície, amb un gruix mitjà mínim de 0,5 mm i sense acció nociva sobre el conductor. 

L’aïllament serà de polietilè reticulat (XLPE), de 5,5 mm de gruix mitjà mínim.  

Sobre l’aïllament hi haurà una part semiconductora no metàl·lica, associada a una part metàl·lica. La 

part no metàl·lica estarà constituïda per una capa de mescla semiconductora termoestable extruïda, de 

0,5 mm de gruix mitjà mínim, que es pugui separar de l’aïllament i sense la necessitat d’eines especials ni 

aportació de calor. La part metàl·lica estarà constituïda per una cinta longitudinal d’alumini.  

La coberta exterior estarà constituïda per una capa d’un compost termoplàstic a base de poliolefina 

de color vermell, i el seu gruix nominal serà de 2,75 o 3 mm.  
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Denominació comercial: ........................... RH5Z1 Al 18/30 kV 1x240 
Secció .................................................................................... 240 mm² 
Tensió ................................................................................... 18/30 kV 
Naturalesa .............................................................................. Alumini 
Diàmetre exterior ................................................................. 40,5 mm 
Radio mínim de curvatura ..................................................... 608 mm 
Pes aproximat ................................................................... 1,690 kg/m 
Aïllament ......................................................... Polietilè reticulat XLPE 
Coberta ......................... Compost termoplàstic a base de poliolefina 
Pantalla: ……………..….…………...…….….... Cinta longitudinal de alumini 
Temperatura màxima en servic.io permanent ......................... 90 ºC 
Intensitat adm. en servei permanent, al aire a 40ºC ….….…..... 455 A 
Intensitat adm. en servei permanent, enterrat a 25ºC ............ 345 A 
Resistència elèctrica màxima a 20 ºC .............................. 0,125 Ω/km 
Resistència elèctrica màxima en c.a. (50 Hz) a 90 ºC ...... 0,161 Ω/km 
Reactància elèctrica màxima en c.a. (50 Hz) .................... 0,114 Ω/km 
Resta de característiques .................................. NORMA UNE 211620 

 

Proteccions contra sobreintensitats  

Els cables estaran degudament protegits contra els defectes tèrmics i dinàmics que puguin originar-se degut 

a les sobreintensitats que es puguin produir en la instal·lació. Per la protecció contra les sobreintensitats 

s’utilitzaran interruptors automàtics associats a relés de protecció que estaran instal·lats en les capçaleres dels 

cables subterranis.  

Proteccions contra sobrecàrregues: Per garantir la vida útil dels cables és recomanable que un cable en 

servei permanent no tingui una sobrecàrrega superior al 25% durant 1 hora com a màxim. I a més, que l’interval 

entre 2 sobrecàrregues successives sigui superior a 6 hores i que el número total d’hores de sobrecàrrega sigui 

com a màxim 100 a l’any i menys de 500 en la vida útil del cable.  

Proteccions contra defectes: Les proteccions garantiran l’esclariment de les possibles faltes en un temps tal 

que la temperatura en el conductor durant la falta no malmeti el cable. 

Proteccions contra sobretensions  

Los cables aïllats hauran d’estar protegits contra sobretensions mitjançant parallamps de les 

característiques adequades. El marge de protecció entre el nivell d’aïllament del cable i el nivell de protecció 

dels parallamps serà com a mínim del 80%. Els parallamps es situaran en llocs apropiats per protegir elements 

de la xarxa que puguin estar afectats per sobretensions, com per exemple en les conversions de la línia aèria a 

subterrània. En tots els casos, es complirà allò referent a coordinació d’aïllament i posta a terra de parallamps 

que es contempla en el reglament de A.T. vigent i en la norma UNE-EN 60.071.  

ESTESA DE CABLES  

Els cables s’estendran directament enterrats o dins de tubs de polietilè d’alta densitat de 200 mm de 

diàmetre exterior, segons normativa CNL002, dels tubs de polietilè (lliures d'halògens) per a canalitzacions 

subterrànies. 
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2.2.3. CANALITZACIONS, PROTECCIONS I DISTÀNCIES 

Canalització amb tubular 

Les canalitzacions s’executaran per terrenys particulars evitaran angles pronunciats. El traçat serà lo més 

rectilini possible. Per marcar el traçat de les rases, es tindrà en compte el radi mínim que s’hagi de deixar en 

las corbes segons la secció del tub, conductor o conductors que s’hagin de canalitzar. Els radis de curvatura de 

les rases seran d’un metre com a mínim. 

Els tubs de polietilè d’alta densitat de 200 mm, aniran allotjats en una rasa on les 

parets seran verticals fins la profunditat indicada en cada cas, col·locant apuntalaments 

en els casos en que la naturalesa del terreny ho faci necessari.  

Aquests aniran coberts per 30 cm de sorra des de la base, si col·locaran unes plaques 

protectores de polietilè i després diferents capes de terra compactades de 15 cm de 

gruix, i per advertir l’existència del cables elèctrics es col·locaran cintes de senyalització 

de les característiques indicades en la RU0205, a uns 10 o 20 cm. per sota del terreny.  

Els tubs se soterraran a una profunditat mínima de 70 cm en terra i/o en voreres i 90 cm en calçades, 

mesurats des de la part superior del tub.  

El diàmetre interior del tub no ha de ser inferior a 1,5 vegades el diàmetre 

aparent de el feix de conductors.  

Quan hi hagi impediments que no permetin aconseguir les anteriors 

profunditats, aquestes podran reduir-se si s'afegeixen proteccions mecàniques 

suficients, tal com s'especifica a la ITC-LAT-06. 

 

Canalització amb tubular formigonat 

Al igual que abans, els conductors s’estendran per l’interior de tubs de P.E. de 200 mm de diàmetre, segons 

normativa CNL002 i allotjats en una rasa. S’instal·larà un tub de reserva en las canalitzacions d’interconnexió i 

en les canalitzacions per calçada. 

La base de la rasa on recolzaran els tubs serà lisa i en ella es disposarà una capa de 

formigó en massa (H-100) que cobreixi l’amplada total de la rasa amb un gruix de 6 cm 

on si allotjaran els tubs que es cobriran amb una altra capa del mateix formigó fins 

arribar els 30 cm de gruix des de la base de la rasa. A continuació, s’estendrà una capa 

de terra per capes de 15 cm. compactades mecànicament i es col·locaran les cintes de 

senyalització de cables elèctrics a uns 10 o 20 cm. por sota del terreny.  

 

Els requisits que per creuaments, proximitats i paral·lelismes ha de complir les canalitzacions seran les 

condicions que com a conseqüència de disposicions legals imposin els organismes competents afectats.  
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CREUAMENTS AMB ALTRES SERVEIS 

Els cables subterranis de MT quan estiguin soterrats en el terreny hauran de complir els següents requisits: 

en cas de no poder respectar les distàncies que s’assenyalen en els apartats de Creuaments, Paral·lelismes i 

Proximitats per cadascun dels cassos descrits a continuació, s’aplicarà el Decret 120/92 de 28 d’abril, i la 

Resolució TRI/301/2006 de 3 de febrer. 

Les condicions que s’han de complir en els creuaments de cables subterranis de MT son les següents.  

Creuaments con carrers i carreteres: 

Els cables es col·locaran en tubs formigonats en tota la seva longitud amb profunditat mínima de 1 m. Sempre 
que sigui possible, el creuament es farà perpendicular a l’eix del vial.  

Creuaments amb ferrocarrils: 

Els cables es col·locaran en tubs formigonats, perpendiculars a la via sempre que sigui possible, i a una 
profunditat mínima de 1,3 m respecte a la cara inferior del creuament. Els citats tubs ultrapassaran les vies 
fèrries en 1,5 m per cada extrem.  

Creuaments amb altres conductors d’energia elèctrica: 

La distància mínima entre cables d’energia elèctrica de MT d’una mateixa empresa serà de 0,30 m. La 
distància mínima entre cables de MT d’empreses diferents o entre un de MT i un de BT serà de 0,30 m. La 
distància del punt de creuament a les unions, quan existeixin, serà superior a 1 m. Quan no es pugui respectar 
alguna d’aquestes distàncies, el cable que s’estengui en últim lloc es disposarà separat mitjançant tubs, 
conductes o divisòries constituïdes per materials incombustibles d’ adequada resistència mecànica.  

Creuaments amb cables de telecomunicació: 

La separació mínima entre els cables d’ energia elèctrica de MT y els de telecomunicació serà de 0,30 m. La 
distància del punt de creuament a les unions, tan del cable d’energia com del de comunicació, serà superior 
a 1 m. Quan no es pugui respectar alguna d’aquestes distàncies, el cable que s’estengui en últim lloc es 
disposarà separat mitjançant tubs, conductes o divisòries constituïdes per materials incombustibles 
d’adequada resistència mecànica.  

Creuaments amb canalitzacions d’aigua i de gas: 

La separació mínima entre cables d’energia elèctrica de MT i canalitzacions d’aigua o gas serà de 0,30 m. 
S’evitarà el creuament per la vertical de les juntes de la canalització d’aigua o gas, o de les unions de la 
canalització elèctrica, situant unes i altres a una distància superior a 1 m del creuament. Quan no es pugui 
respectar alguna d’aquestes distàncies, el cable que s’estengui en últim lloc es disposarà separat mitjançant 
tubs, conductes o divisòries constituïdes per materials incombustibles d’adequada resistència mecànica.  

PARAL·LELISMES AMB ALTRES SERVEIS  

Es procurarà evitar que els cables subterranis de MT quedin en el mateix plànol vertical que altres 

conduccions. Paral·lelismes amb altres conductors d’energia elèctrica. La separació mínima entre cables de MT 

d’una mateixa empresa serà de 0,30 m. Si els cables de MT instal·lats en paral·lel són d’empreses diferents, o 

si un cable és de MT i l’altre és de BT, la separació mínima serà de 0,30 m. Quan no es pugui respectar alguna 

d’aquestes distàncies, el cable que s’estengui en últim lloc es disposarà separat mitjançant tubs, conductes o 

divisòries constituïdes por materials incombustibles d’adequada resistència mecànica.  

Paral·lelismes amb cables de telecomunicació  

S’haurà de mantenir una distància mínima de 0,30 m entre els cables d’energia elèctrica de MT i els de 
telecomunicació. Quan no es pugui respectar alguna d’aquestes distàncies, el cable que s’estengui en últim 
lloc se disposarà separat mitjançant tubs, conductes o divisòries constituïdes per materials incombustibles 
d’adequada resistència mecànica.  
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Paral·lelismes amb canalitzacions d’aigua i gas  

S’haurà de mantenir una distància mínima de 0,30 m entre els cables d’energia elèctrica de MT i les 
canalitzacions d’aigua i gas, excepte per canalitzacions de gas d’alta pressió (més de 4 bar) on la distància 
serà de 0,40 m. La distància mínima entre les unions dels cables d’energia elèctrica i las juntes de les 
canalitzacions d’aigua o gas serà de 1 m. Quan no es pugui respectar alguna d’aquestes distàncies, el cable 
que s’estengui en últim lloc es disposarà separat mitjançant tubs, conductes o divisòries constituïdes por 
materials incombustibles de adequada resistència mecànica.  

Es procurarà, també, mantenir una distància de 0,30 m en projecció horitzontal.  

En el cas de conduccions d’aigua es procurarà que aquestes quedin por sota del cable elèctric. Quan es tracti 
de canalitzacions de gas es prendran, a més, mesures per evitar la possible acumulació de gas: tapar les 
boques dels tubs i conductes, i assegurar la ventilació de les arquetes i la canalització o omplir-les amb sorra.  

PROXIMITAT AMB ALTRES SERVEIS  

Proximitat a conduccions de clavegueram: es procurarà que els cables de MT passin per sobre de les 

clavegueres. No s’admetrà incidir en el seu interior. Si això no és possible, es passaran per sota, i els cables es 

disposaran amb una protecció d’adequada resistència mecànica.  

Proximitat a dipòsits de carburants  

Els cables de MT es disposaran dins de tubs o conductes de suficient resistència i distaran com a mínim, 1,20 
m. del dipòsit. Els extrems dels tubs ultrapassaran el dipòsit en 2 m. per cada extrem i es taparan fins 
aconseguir que siguin estancs.  

Proximitat a connexions de servei  

En cas de que algun dels dos serveis que s’entrecreuen o vagin paral·lels siguin una connexió de servei a un 
edifici, s’haurà de mantenir una distància entre un i l’altre de 0,30 m. Quan no es pugui respectar alguna 
d’aquestes distàncies, el cable que s’estengui en últim lloc es disposarà separat mitjançant tubs, conductes o 
divisòries constituïdes per materials incombustibles d’adequada resistència mecànica. 

L’entrada de les connexions de servei als edificis, en BT com de MT, s’hauran de tapar fins aconseguir una 
estanqueïtat perfecta. Així s’evitarà que, en el cas que es produeixi una fuga de gas al carrer, el gas entre 
l’edifici a través de aquestes entrades i s’acumuli en l’interior amb el consegüent risc d’explosió.  

ACCESSORIS 

Els terminals i entroncaments seran adequats a la naturalesa, composició i secció dels cables, no havent 

d’augmentar la resistència elèctrica d’aquests. Els terminals a instal·lar hauran de ser així mateix adequats a 

les característiques ambientals (interior, exterior, contaminació, etc.). Es realitzaran seguint la Norma 

corresponent quan existeixi, o en el seu defecte, les instruccions del fabricant. Les pantalles metàl·liques dels 

cables es connectaran a terra en les seves caixes terminals. 

Característiques generales de la línia. 

- Tensió nominal 25.000 V 
- Tensió nominal mínima 13.950 V 
- Tensió nominal màxima 16.050 V 

Els criteris de disseny i característiques dels materials es basen en el document de E-Distribució “Condicions 
tècniques per xarxes subterrànies de mitja tensió”. 

POSTA A TERRA 

Les pantalles dels cables es connectaran a terra en cadascun dels seus extrems. 
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SECCIONAMENT DE LÍNIES I PROTECCIONS CONTRA CURTCIRCUITS 

La línia elèctrica serà seccionable des del suport de gelosia en el punt de connexió per un costat i en les 

cel·les del CMM per un altre. En el tram cap als transformadors la línia serà seccionable en les cel·les d’entrada 

i sortida de cada centre de transformació. 

El conductor i la seva secció són molt importants en la protecció contra sobreintensitats, en cas de falta 

elèctrica les línies tindrien la capacitat de suportar un corrent màxim de curtcircuit de 30 kA, corrent 

molt superior a la intensitat de curtcircuit que es podria presentar en la línia en aquell punt concret.  

PROTECCIONS CONTRA CONTACTES DIRECTES 

Per evitar els contactes directes es realitzarà una línia soterrada, per mitjà d’una rasa amb protecció de 

sorra, on els conductors van dins de proteccions tubulars en cas de la línia d’interconnexió i, a més, aquests 

estan protegits per un aïllant i amb una cobertura. 

2.2.4. CENTRE DE MANIOBRA I MESURA EN MT (CMM FV) 

El Centre de Mesura consta d’una única evolvent, en la que es troba tota l’aparamenta elèctrica, 

màquines i la resta d’equips. Pel disseny d’aquest Centre de Maniobra i Mesura s’han tingut en compte 

totes les normatives anteriorment indicades.  

L’escomesa al mateix serà soterrada mitjançant una xarxa de Mitja Tensió i el subministrament 

d’energia s’efectuarà a una tensió de servei de 25 kV i una freqüència de 50 Hz.  

El Centre estarà ubicat en una caseta destinada a aquesta finalitat. La caseta serà de construcció 

prefabricada de formigó tipus PFU-5 amb dues portes de personal, de dimensions 6.080 x 2.380 mm i 

altura vista 2.790 mm, amb unes característiques que es descriuen en aquesta memòria.  

L’accés al C.M. es realitzarà des de la via pública i estarà restringit al personal de la Companyia Elèctrica 

Subministradora (porta companyia) i al personal de manteniment especialment autoritzat (porta client). 

Característiques:  

- Tipus de ventilació: ....................................................................... Normal 

- Numero de Transformadors: .............................................................  Cap 

- Portes de accés: ....................................... 2 (una Companyia i una Client) 

Dimensions exteriors:  

- Longitud: ................................................................................. 6.080 mm 

- Amplada: ................................................................................. 2.380 mm 

- Altura: ..................................................................................... 3.045 mm  

- Altura vista: ............................................................................. 2.790 mm 

Dimensions interiors:  

- Longitud: .................................................................................. 5.900 mm 

- Amplada: .................................................................................. 2.200 mm 

- Altura: ....................................................................................... 2.520 mm 
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CEL·LES: CGM 36KV  

Les cel·les CGM 36KV són un conjunt de cel·les modulars d’aïllament en aire equipades de aparamenta 

fixa que utilitza l’hexafluorur de sofre com a element de tall i extinció de l’arc.  

Respondran en la seva concepció i fabricació a la definició de aparamenta sota envolvent metàl·lica 

compartimentada d’acord amb la norma IEC-62271-1. 

El conductor de posta a terra estarà disposat al llarg de les cel·les segons UNE-EN 60298, i estarà 

dimensionat per suportar la intensitat admissible de curta durada. L’embarrat estarà sobredimensionat 

per suportar sense deformacions permanents els esforços dinàmics que en un curtcircuit es puguin 

presentar i que es detallen en l’apartat de Càlculs.  

CEL·LA D’ENTRADA, SORTIDA TELECOMANDADA: CGM.3-3LP 

Conjunt compacte equipat amb tres funcions motoritzades de línia amb interruptor.  

Aquestes cel·les es cediran a la companyia Distribuidora (Interconnexió) 

El conjunt estanc amb una atmosfera de hexàfluorur de sofre SF6, té una tensió nominal de 36 kV amb 

una intensitat nominal de 630 A i poder de tall en curtcircuit de 20 kA eficaces en les funcions de línia i de 

200 A en les de protecció. L’interruptor de la funció de línia serà un interruptor-seccionador amb un poder 

de tall en curtcircuit de 20 kA eficaços i un poder de tall de 50 kA cresta.  

El conjunt compacte incorporarà:  

- Seccionador de posta a terra en SF6.  

- Dispositius de detecció de presència de tensió incorporats a totes las funcions de línia.  

- 3 senyals de presència de tensió (per connectar als dispositius ja incorporats).  

- Bobina de obertura a emissió de tensió de 220 V CA. en les funcions de protecció.  

- Passatapes del tipus roscats de 630 A en les funcions de línia.  

- Passatapes del tipus endollables de 400 A en les funcions de protecció.  

- Comandament manual i palanca de maniobres.  

- Manòmetre pel control de la pressió del gas.  

CEL·LA DE MESURA GGM.3-M 

 Cel·la de mesura de tensió i intensitat amb entrada i sortida superior lateral, amb envolvent 

metàl·lica, que permet la incorporació en el seu interior dels transformadors de tensió i intensitat que 

s’utilitzen per donar els valors corresponents als aparells de mesura, control i comptadors de mesura 

d’energia.  

Està formada por un mòdul amb els següents components:  

- Jocs de barres tripolar de 630 A i 20 kA.  

- Entrada i sortida lateral.  

- 3 Transformadors de tensió unipolars, relació 27.500:V3/110:V3, 25VA, CL0.5, Ft= 1,9 .  

Característiques elèctriques:  

- Tensió assignada: ............................................................................ 36 kV  

Característiques físiques: 

- Amplada: ...................................................................................... 900 mm 
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- Altura: ....................................................................................... 1.950 mm  

- Fons: ......................................................................................... 1.160 mm 

- Pes: ............................................................................................... 290 kg  

Altres característiques: 

- Transformadors de mesura: 3 TT d’aïllament sec i construïts segons les seves normes UNE i CEI. 

CEL·LA DE PROTECCIÓ AMB INTERRUPTOR AUTOMÀTIC: CGM.3-V 

Cel·la amb envolvent metàl·lica, formada per un mòdul amb els següents components: 

- Joc de barres tripolars de 630 A per connexió superior i inferior amb cel·les adjacents.  

- Seccionador en SF6 de 630 A, tensió de 36 kV y 20 kA.  

- Comandament CS1 manual.  

- Interruptor automàtic de tall amb SF6 de 36 kV, intensitat de 630 A i poder de tall de 16 kA, amb 

bobina d’obertura a emissió de tensió 220 V c.a., 50 Hz.  

- Comandament RI manual.  

- Relé destinat a la protecció general o a un transformador. Disposarà de les següents proteccions i 

mesures: 

• Màxima intensitat de fase (50/51) amb un llindar baix temps dependent o independent i amb un 

llindar alt a temps independent.  

• Màxima intensitat de defecte a terra (50N/51N) amb un llindar baix a temps dependent o 

independent i amb un llindar alt a temps independent.  

• Mesura de les diferents corrents de fase.  

• Mesura de les corrents d’obertura (I1, I2, I3, I0).  

Tres pilots de senyalització en el frontal del relé indicaran l’estat (aparell en tensió, aparell no 

disponible per inicialització o errada interna, i pilot 'trip' d’ordre d’obertura).  

Característiques físiques:  

- Amplada: ...................................................................................   600 mm 

- Altura: ....................................................................................... 1.745 mm  

- Fons: .......................................................................................    850 mm 

- Pes: ............................................................................................... 255 kg  

CEL·LA DE MESURA CGM.3-M 

Cel·la de mesura de tensió i intensitat amb entrada inferior i sortida superior lateral, amb envolvent 

metàl·lica, que permet la incorporació en el seu interior dels transformadors de tensió i intensitat que 

s’utilitzen per donar els valors corresponents als aparells de mesura, control i comptadors de mesura 

d’energia. Està formada por un mòdul amb els següents components:  

- Jocs de barres tripolar de 630 A y 20 kA.  

- Entrada inferior per cable sec i sortida superior dreta.  

- 3 Transformadors d’intensitat de relació 20/5A, 10VA CL.0.5S, Ith=200In, gama extensa 150 % i 

aïllament 36 kV.  

- 3 Transformadors de tensió unipolars de relació 27.500:V3/110:V3, 25VA, CL0.5, Ft= 1,9 i aïllament 

36 kV.  
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Característiques elèctriques:  

- Tensió assignada: .......................................................................... 36 kV  

Característiques físiques: 

- Amplada: ................................................................................... 900 mm 

- Altura: ..................................................................................... 1.950 mm  

- Fons: ....................................................................................... 1.160 mm 

- Pes: ............................................................................................... 290 kg  

Altres característiques: 

- Transformadors de mesura: 3 TT y 3 TI d’aïllament sec i construïts atenent a les corresponents 

normes UNE i CEI. 

CEL·LA DE LÍNIA 

Cel·la de la gama CGM.3-L. Cel·la amb envolvent metàl·lica, formada per un mòdul amb els següents 

components: 

- Joc de barres tripolar de 630 A. 

- Interruptor-seccionador en SF6 de 630 A, tensió de 36 kV i 20 kA. 

- Comandament CI1 manual.  

- Seccionador de posta a terra.  

- Indicadors lumínics de presència de tensió.  

- Preparada per connexió inferior de cable unipolar sec.  

- Embarrat de posta a terra.  

Característiques elèctriques:  

- Tensió assignada: ........................................................................... 36 kV.  

- Tensió suportada entre fases, i entre fases i terra:  

· a freqüència industrial (50 Hz), 1 minut: ...................... 70 kV ef.  

· a impulso tipus llamp: ............................................... 170 kV cresta.  

- Intensitat assignada en funcions de línia: .................................... 630 A.  

- Intensitat assignada en funcions de protecció. ........................... 200 A.  

- Intensitat nominal admissible en un seg: .................................... 20 kA ef.  

- Valor de cresta de la intensitat nominal admissible: ........... 50 kA cresta, 

és a dir, 2.5 cops la intensitat nominal admissible de curta durada. 

Característiques físiques:  

- Amplada: ................................................................................... 418 mm 

- Altura: ..................................................................................... 1.400 mm  

- Fons: .......................................................................................... 850 mm 
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AJUSTAMENT DE LES PROTECCIONS 

Per assegurar el bon funcionament dels Productors de Règim Especial (PRE), connectats a la xarxa 

d’ENDESA i d’acord amb la reglamentació oficial, s’hauran de muntar les següents proteccions a la 

interconnexió i alimentades pels transformadors abans mencionats. Les proteccions que aquí es descriuen 

es refereixen principalment a les que desconnecten la central de generació de la xarxa, encara que també 

se requereixen equips de proteccions en la central i altres dispositius. 

• Protecció contra sobreintensitats 

• Protecció de màxima tensió homopolar (per faltes a terra en la xarxa) 

• Protecció de màxima i mínima tensió 

• Protecció de màxima i mínima freqüència. 

• Protecció de potència direccional (relé) 

Aquestes proteccions són les mínimes i imprescindibles per poder connectar un generador a la xarxa 

d’ENDESA. De totes maneres, la propietat o empresa explotadora del PRE, a més, podrà muntar aquelles 

proteccions que consideri necessàries sempre i quan s’acordi prèviament amb ENDESA. 

PROTECCIÓ DE SOBREINTENSITAT DE FASES (50-51) 

Protecció de sobreintensitat trifàsica, amb mesura independent per cada fase (o tres relés monofàsics), 

de les següents característiques: 

- Intensitat nominal: 5 A. 

- Consumo màxim de les entrades de mesura: 0,5 VA. Unitat a temps dependent 

- Llindar arrancada ajustable entre 0,5 y 2 In en esglaons de 0,1 In. 

- Característica a temps dependent tipus Normal Inversa segons CEI-255-4. 

- Índex de temps (k) ajustable entre 0,05 i 1 en esglaons de 0,01. Unitat a temps independent 

(instantani) 

- Etapa a temps independent amb llindar ajustable entre 2 In i 20 In en esglaons de 0,1 In. 

- Temps mínim d’operació no superior a 50 ms. 

- Temps addicional ajustable entre 0 i 5 s en esglaons de 50 ms. 

Les magnituds d’entrada les prendrà dels secundaris dels transformadors d’intensitat. 

PROTECCIÓ DE SOBREINTENSITAT HOMOPOLAR (50N- 51N) 

Protecció de sobreintensitat per faltes a terra de les següents característiques: 

- Intensitat nominal 1 A. 

- Consumo màxim de l’entrada de mesura: 0,05 VA. Unitat a temps dependent 

- Llindar d’arrancada ajustable entre 0,1 i 0,8 In en esglaons de 0,1 In. 

- Característica a temps dependent tipus Normal Inversa segons CEI-255-4. 

- Índex de temps (k) ajustable entre 0,05 y 1 en esglaons de 0,01. Unitat a temps independent 

(instantani) 

- Etapa a temps independent amb llindar ajustable entre 0,5 In i 5 In en esglaons de 0,1 In. 

- Temps addicional ajustable entre 0 i 5 s en esglaons de 50 ms. La magnitud d’entrada es podrà 

prendre de: 

a) secundari del transformador d’intensitat toroidal. 

b) connexió en estrella dels secundaris dels transformadors d’intensitat. 
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PROTECCIÓ DE SUBTENSIÓ DE FASES (27) 

Protecció de mínima tensió, amb mesura independent entre fases pels tres bucles (RS, ST y RT) o tres 

relés independents entre fases, de les següents característiques: 

- Llindar d’arrancada ajustable entre 75 i 110 V en esglaons de 1 V. 

- Temps mínim d’operació no superior a 50 ms. 

- Temps addicional ajustable entre 0 i 1 s en esglaons de 50 ms. 

Prendrà la magnitud de mesura dels secundaris 110/√3 V (50 VA cl. 0,5) dels trafos de tensió. 

PROTECCIÓ DE SOBRETENSIÓ DE FASES (59) 

Protecció de màxima tensió entre fases de les següents característiques: 

- Llindar d’arrancada ajustable entre 100 i 150 V en esglaons de 1 V. 

- Temps mínim d’operació no superior a 50 ms. 

- Temps addicional ajustable entre 0 i 1 s en esglaons de 50 ms. 

Prendrà la magnitud de mesura dels secundaris 110/√3 V (50 VA cl. 0,5) dels trafos de tensió. 

PROTECCIÓ DE SOBRETENSIÓ HOMOPOLAR (64) 

Protecció   de   màxima   tensió   homopolar   a   temps   independent   de   las   següents característiques: 

- Llindar de arrancada ajustable entre 3 i 50 V en esglaons de 1 V. 

- Temps mínim d’operació no superior a 50 ms. 

- Temps addicional ajustable entre 0 i 1 s en esglaons de 50 ms. 

Prendrà la magnitud de mesura del triangle obert format amb els secundaris 110/3 V (50 VA 3P). 

PROTECCIÓ DE SUBFREQÜÈNCIA (81m) 

Protecció de mínima freqüència de les següents característiques: 

- Llindars d’arrancada ajustable entre 47 i 50 Hz en esglaons de 0,1 Hz. 

- Temps d’operació ajustable entre 0,1 i 1 s en esglaons de 50 ms. 

Prendrà la magnitud de mesura dels secundaris 110/√3 V (50 VA cl. 0,5) dels trafos de tensió. 

PROTECCIÓ DE SOBREFREQÜÈNCIA (81M) 

Protecció de màxima freqüència de les següents característiques: 

- Llindar d’arrancada ajustable entre 50 i 53 Hz en esglaons de 0,1 Hz. 
- Temps d’operació ajustable entre 0,1 i 1 s en esglaons de 50 ms. 

Prendrà la magnitud de mesura dels secundaris 110/√3 V (50 VA cl. 0,5) dels trafos de tensió. 

ALTRES REQUERIMENTS 

La disposició mecànica permetrà el precinte dels elements d’ajustament dels relés. Les funcions de 

protecció abans indicades podran ser realitzades de forma agrupada per un o varis relés multifunció. 

Les proteccions de la interconnexió seran implementades per equips exclusivament dedicats a la 

realització d’aquestes funcions, no admetent-se que estiguin integrades amb altres funcionalitats de la 
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instal·lació del PRE, com per exemple el sistema de control de grups. 

Els relés seran preferentment digitals, i dotats d’autosupervisió. Els relés compliran amb l’assaig 

d’aïllament, en modes comú i diferencial, a 2 kV – 50 Hz – 1 minut, segons CEI-255-5. El consum màxim 

en les entrades de mesura dels relés voltimètrics no serà superior a 1 VA. 

Les proteccions compliran amb els nivells d’assaig per compatibilitat electromagnètica establerts per 

entorn de subestació de MT en l’informe de UNIPEDE “Elèctrical and electronic Apparatus for Generating 

Stations and Substations” de gener 1.995. 

CRITERIS D’AJUSTAMENT DE LES PROTECCIONS 

Tots els valors indicats són en primari de transformadors de mesura. 

PROTECCIÓ DE SOBREINTENSITAT DE FASES (50-51) 
- Llindar d’arrancada.....................................130% Ic máx. 
- Tipus de corba..............................................Normal inversa (segons CEI-255-4) 
- Índex de la corba (k)....................................0,05 
- Llindar disparo instantani ...........................3 x llindar arrancada 
- Temps màxim operació D.I. ........................60 ms 

Nota: Ic máx. = màxima intensitat de pas per la interconnexió, prevista considerant les diferents 
situacions possibles de la generació i consum. 

PROTECCIÓ DE SOBREINTENSITAT HOMOPOLAR (50N-51N) 
- Llindar d’arrancada.....................................2 A (màxim 4 A si no es disposa de toroidal) 
- Tipus de corba.............................................Normal inversa (segons CEI-255-4) 
- Índex de la corba (k)....................................0,05 
- Llindar disparo instantani ...........................10 A 
- Temps màxim operació D.I. ........................60 ms 

PROTECCIÓ SUBTENSIÓ DE FASES (27) 
- Llindar d’arrancada..................................85% tensió de servei en el punt de connexió 
- Temps d’operació ...................................0,1 s 

PROTECCIÓ SOBRETENSIÓ DE FASES (59) 
- Llindar d’arrancada..................................110% tensió de servei en el punt de connexió 
- Temps d’operació .....................................0,1 s 

PROTECCIÓ SOBRETENSIÓ HOMOPOLAR (64) 
- Llindar d’arrancada...................................3% tensió de servei en el punt de connexió 
- Temps d’operació .....................................0,1 s 

PROTECCIÓ DE SUBFREQÜÈNCIA (81m) 
- Llindar d’arrancada...................................47,5 Hz (fotovoltaics) y 49,0 Hz (resta) 
- Temps d’operació .................................0,1 s 

PROTECCIÓ DE SOBREFREQÜÈNCIA (81M) 
- Llindar d’arrancada...................................51,0 Hz 
- Temps d’operació .......................................0,1 s 
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POSTA A TERRA  

Posta a terra de protecció  

Totes les parts metàl·liques no unides als circuits principals de tots els aparells i equips instal·lats en 

el Centre de Transformació s’uneixen a la terra de protecció: envolvents de les cel·les, quadres de BT, 

reixetes de protecció, carcassa dels transformadors, etc. , així com l’armadura de l’edifici (si aquest és 

prefabricat). No s’uniran, per contra, les reixetes i portes metàl·liques del centre, si són accessibles des 

de l’exterior.  

Posta a terra de servei  

Amb l’objecte d’evitar tensions perilloses en BT, degut a faltes en la xarxa de MT, el neutre del 

sistema de BT es connecta a una toma de terra independent del sistema de MT, de tal forma que no 

existeix influència en la xarxa general de terra. Per tant, s’utilitza un cable de coure aïllat.  

El disseny preliminar de la instal·lació de posta a terra es realitza basant-se en les configuracions tipus 

presentades en l’Annex 2 del Mètode de Càlcul de terres d’UNESA, que estigui d’acord amb la forma i 

dimensions del Centre, segons el mètode de càlcul desenvolupat per aquest organisme. 

INSTAL·LACIONS SECUNDÀRIES  

- Enllumenat: l’interruptor es situarà al costat de la porta d’entrada, de forma que el seu accionament 

no representi perill per la seva proximitat a la MT. L’interruptor accionarà els punts de llum necessaris 

per la suficient i uniforme il·luminació de tot el recinte del centre.  

- Separació física entre propietats: separació metàl·lica per la separació entre la part de la companyia 

distribuïdora i el titular de la instal·lació. 

- Protecció contra incendis: segons la MIE-RAT 14 en aquelles instal·lacions amb transformadors o 

aparells el dielèctric dels quals sigui inflamable, s’inclourà un extintor d’eficàcia 89B. Aquest extintor 

es col·locarà a l’interior i, en tot cas, a una distància no superior a 15 metres d’aquesta.   

- Armari de primers auxilis: el Centre de Transformació compta amb un armari de primers auxilis. 

- Mesures de seguretat: per la protecció del personal i equips, s’ha de garantir que:  

• No serà possible accedir a les zones normalment en tensió, si aquestes no han estat posades a terra. 

Per això, el sistema d’enclavaments intern de les cel·les ha d’afectar el comandament de l’aparell 

principal, del seccionador de posta a terra i a les tapes d’accés als cables.  

• Las cel·les d’entrada i sortida seran amb aïllament integral i tall en gas, i les connexions entre els 

seus embarrats hauran de ser apantallades, aconseguint amb això la insensibilitat als agents 

externs, i evitant d’aquesta forma la pèrdua del subministre en els Centres de Transformació 

interconnectats amb aquest, inclús en l’eventual cas d’inundació del Centre de Transformació.  

• Els bornes de connexió de cables i fusibles seran fàcilment accessibles als operaris de forma que, 

en el manteniment, la posició de treball normal no manqui de visibilitat sobre aquestes zones.  

• Els comandaments de l’aparamenta estaran situats front a l’operari en el moment de realitzar 

l’operació, i el disseny de l’aparamenta protegirà a l’operari de la sortida de gasos en cas d’un 

eventual arc intern.  

• El disseny de les cel·les impedirà la incidència dels gasos d’escapament, produïts en el cas d’un arc 

intern, sobre els cables de MT i BT. Per això, aquesta sortida de gasos no ha d’estar enfocada en 

cap cas cap a la fossa de cables. 

SISTEMA DE TELEDISPAR 
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S’instal·larà un sistema de teledispar que actuarà sobre l’interruptor general –INTERRUPTOR 

FRONTERA- que produirà l’obertura de l’interruptor d’interconnexió com a conseqüència de l’obertura de 

l’interruptor de capçalera de línia en la subestació. 

El temps total d’actuació del teledispar, mesurat entre l’instant en que s’aplica l’ordre de dispar en 

l’entrada de l’equip de la subestació i l’instant en que s’aplica la tensió a la bobina de dispar de l’interruptor 

d’interconnexió, no serà superior a 200 ms. 

Disposarà d’eco de confirmació d’arribada del teledispar al PRE. El temps entre l’instant en que s’aplica 

l’ordre de dispar en l’entrada de l’equip de la subestació i l’instant en que es tanca el contacte de senyalització 

de confirmació en aquest mateix equip, no serà superior a 300 ms. 

L’enllaç de comunicacions entre equips de subestació i PRE serà de disponibilitat permanent. 

L’ equip de teledispar situat en la subestació estarà alimentat a 48 Vcc. i generarà les següents alarmes 

i indicacions mitjançant contactes normalment oberts: 

a) Alarma d’errada de comunicacions. 

b) Alarma d’errada equip. 

c) Confirmació d’arribada ordre teledispar a PRE. 

d) Indicació d’estat obert / tancat de l’interruptor d’interconnexió. 

A més, el sistema de teledispar també efectuarà la captació en la interconnexió i transmissió a la 
subestació dels senyals analògics següents: 

a) Mesura de potència activa (MW). 

b) Mesura de potència reactiva (MVAr), 

c) Mesura de tensió (kV). 

Les sortides d’aquestes mesures en l’equip de la subestació seran en 0...1 mA. 

Connexions i desconnexions del pre 

Per cada PRE existirà un únic interruptor d’interconnexió amb la xarxa de E-Distribución, 

independentment del número de generadors de la central. Totes les proteccions indicades anteriorment 

provocaran l’obertura de l’interruptor d’interconnexió. Els circuits de dispar de les proteccions actuaran 

sobre aquest interruptor sense passar a través de relé o elements auxiliars. 

2.3. DESCRIPCIÓ INSTAL·LACIÓ D’INTERCONNEXIÓ  

Per la interconnexió, el punt de connexió a 25.000 V serà únic pel total de les instal·lacions del parc, en 

la xarxa de Mitja Tensió de la companyia distribuïdora, ubicat en les coordenades aproximades UTM, Datum 

ETRS89 X: 491.086  Y: 4.663.986 (FUS 31).  

Comprèn la línia soterrada que alimentarà el CMM FV ubicat en el llindar del perímetre del parc i aquesta 

instal·lació ve donada per les condicions tècniques enviades per la companyia distribuïdora. Especifica que 

es realitzaran dues conversions de línia aèria-soterrada en una torre metàl·lica existent ubicada sota la línia 

de 25 kV anomenada Orriols, de la S.E. JUIA. El CMM es situa a l’interior de la finca, amb accés des de la via 

pública, on s’ubica el seccionament de la línia, interruptor frontera, equip de proteccions, comptatge, etc. 

La línia subterrània serà de doble circuit, 2x(3x1x240 mm2 Al), tensió d’aïllament 18/30 kV.  
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2.4. MESURA DE L’ENERGIA ELÈCTRICA  

Els equips de mesura han de complir l'estipulat en el RD 1110/2007, així com en les seves instruccions 

tècniques complementàries aprovades en l'Ordre de 12 d'abril del 1999. 

El punt de mesura, segons la ITC-RAT-19 del Reglament sobre condicions tècniques i garanties de 

seguretat en Instal·lacions Elèctriques d'Alta Tensió, s'establirà de la banda de les instal·lacions del client. 

En referència als consums associats a la instal·lació de generació, només es podran connectar els 

Serveis Auxiliars propis d'ella i el consum serà registrat pel comptador de generació bidireccional. 

La ubicació dels equips de mesura serà en un armari de mesura o mòduls de doble aïllament, on s'ubica 

el comptador, el mòdem i la regleta de verificació, i estaran a l'interior de el Centre de Maniobra i Mesura,  

amb fàcil, lliure i permanent accés des de la via pública o podrà instal·lar-se a l'exterior, previ acord amb 

la companyia distribuïdora. Es permetrà la instal·lació de l'armari de mesura sobre un suport basculant 

que permeti treballs sobre l'equip de mesura tant des de l'interior com des de l'exterior de centre. 

2.4.1. TELEMESURA EN TEMPS REAL 

D’acord amb les Especificacions Particulars EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U., en el document 

NRZ140 de Instal·lacions privades connectades a la xarxa de distribució Generadores en Alta i Mitja Tensió, 

amb objecte de garantir la fiabilitat, seguretat i qualitat del sistema elèctric, el generador enviarà mesures 

en temps real als centres de control d’EDE, independentment de l’enviament de mesures que com a 

productor està obligat a realitzar a l’Operador del Sistema (Red Elèctrica de España). 

La instal·lació generadora haurà de disposar d’un sistema de telecontrol que enviarà a EDE, a més de 

les telemesures en temps real, l’estat de l’interruptor automàtic de protecció, estat de les proteccions, i 

qualsevol senyal o alarma crítica. Aquesta informació tindrà com a objecte prevenir les incidències en la 

xarxa al variar les condicions d’explotació de la generació. EDE entregarà al generador l’especificació 

tècnica de detall del sistema de telecontrol i tele supervisió per generadors. 

En el cas de què l’equip de telemesura comparteixi algun element amb el sistema de mesura per 

facturació, haurà d’assegurar-se que, en cap cas, el seu funcionament interfereixi amb el subministrament 

de dades per la correcta facturació i liquidació de l’energia. 
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3. ENERGIA PRODUÏDA  

3.1. DADES DE RADIACIÓ SOLAR 

Les dades de radiació per l’elaboració de l’estudi energètic, s’han obtingut a partir de les dades del Servei 

Meteorològic de Catalunya (Meteocat), concretament, de l’estació meteorològica de Banyoles. 

3.2. ESTUDI ENERGÈTIC 

En aquest apartat s’estudiarà el disseny de la instal·lació, comprovant com els principals paràmetres 

energètics de l’emplaçament escollit influeixen sobre el rendiment, la rendibilitat i el medi ambient. 

El càlcul de l’energia produïda pel sistema fotovoltaic s’ha efectuat seguint les indicacions del Pliego de 

Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a la Red del IDAE i el programa de càlcul PVSYST, V6.81. 

Aquest software realitza simulacions de funcionament de sistemes fotovoltaics connectats a xarxa, 

permetent importar una base de dades de radiació i condicions climàtiques externes, ja exposades 

anteriorment, simulant la radiació incident i les diferents components del sistema. 

PÈRDUES ENERGÈTIQUES 

Per ombres: Es consideraran unes pèrdues per ombres de 2,85%. 

Pel factor IAM: Es consideren unes pèrdues del 0,36%. 

Per brutícia dels mòduls fotovoltaics: Les pèrdues degudes a l’acumulació de partícules de pols sobre els 

mòduls s’estimen en un 3%. 

Per desajust o fenomen “mismatch”: Les pèrdues per desajust entre mòduls i cadenes ascendeix a 4%. 

Per irradiància:  les pèrdues degut al nivell d’irradiància són del -0,13%.  

Per temperatura: les pèrdues de temperatura s’han calculat amb les dades de temperatura mitjana 

mensual, amb el resultat de 5,94%. 

Per degradació fotònica: LID (Light Induced Degradation). Es consideren unes pèrdues del 2%. 

Per cablejat: Segons el Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE, les pèrdues del cablejat tant de CA com 

de CC seran com a màxim de l’1,5%. En total contribueixen en un 1,33%.  

En el inversor: Segons les dades facilitades pel fabricant i les condicions nominals de funcionament, 

l’inversor participa en unes pèrdues de 1,77%.   

Concepte de Performance Ratio: El factor de rendiment total o Performance Ratio (PR), és l’eficiència de 

la instal·lació solar en condicions reals de treball, que té en compte els diferents tipus de pèrdues 

enumerades anteriorment. 

PR = (1-A) x (1-B) x (1-C) x (1-D) x (1-E) x (1-F) x (1-G) x (1-H) = 79,26% 

PREVISIÓ ANUAL DE PRODUCCIÓ ENERGÈTICA 

Es preveu una producció energètica total anual de 3.087 MWh, amb una producció específica anual de 

1.505 kWh/kWp.  

 A continuació, es mostren els resultats dels càlculs:  
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3.3. BALANÇ MEDIAMBIENTAL 

Per al càlcul d'estalvi d'Emissions de gasos d'Efecte hivernacle, s'utilitza la metodologia establerta per 

la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). L'estimació del mix energètic es realitza sempre 

amb les últimes dades disponibles de fonts oficials. 

Segons la nota informativa sobre metodologia d'estimació del mix elèctric per part de l'Oficina Catalana 

del Canvi Climàtic, el valor del propi mix elèctric és de 0,25 kg CO2/kWh elèctric. 

 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

MIX ELÈCTRIC 
(g CO2/kWh) 

250 241 321 392 308 398 

 

Amb la producció anual de 3.087 MWh d'energia neta, s’obtindrà un estalvi d'emissions de CO2 

equivalents de 771,75 tn CO2 per any. 
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4. PROGRAMA D’EXECUCIÓ 

Per la construcció d’aquest parc solar, s’han previst les següents fases de construcció, les quals no hauran 

de ser correlatives, sinó que algunes d’elles es podran solapar per tal d’agilitzar els treballs. 

OBRA CIVIL 

Condicionar el terreny. 

Replanteig. 

Tancat del perímetre. 

Soleres de formigó pels edificis (en cas que fos necessari) 

Rases i pous de registre pels tubulars de MT i de BT. 

Estesa de la xarxa de terres i dels tubulars. 

XARXA DE MITJA TENSIÓ 

Instal·lació dels Centres de Transformació i Centre de Maniobra i Mesura. 

Estesa i connexionat dels cables de MT. 

Treballs de connexió a la xarxa. 

XARXA DE BAIXA TENSIÓ 

Estesa de cable de Baixa Tensió. 

Muntatge de Quadres de protecció de C.A. 

Instal·lació dels Inversors i connexionat d’aquests amb les línies de C.A. i C.C.  

MUNTATGE DE L’ESTRUCTURA 

Clavat dels suports de l’estructura.  

Muntatge dels perfils de l’estructura. 

MUNTATGE DELS PANELLS SOLARS 

Muntatge dels panells en l’estructura. 

Connexionat dels panells 

COMUNICACIÓ I MONITORITZACIÓ PLANTA 

Estesa del cablejat de comunicació dels inversors. 

Instal·lació dels elements de monitorització 

PROVES I VERIFICACIONS 

 

A continuació es mostra la planificació de la construcció prevista. 
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5. ACTUACIONS DE MANTENIMENT 
A continuació es descriuen les actuacions de manteniment previstes: 

MANTENIMENT PREDICTIU 

El manteniment predictiu està basat en la determinació de l'estat d'un sistema en operació, és a dir, es 

basa en que els sistemes donaran un tipus d'avís abans que fallin pel que aquest pla de manteniment tracta 

de percebre els símptomes per després prendre accions. 

El manteniment predictiu permet que es prenguin decisions abans que passi la sentència, de manera 

que es solucioni aquest abans. Detectar canvis anormals en les condicions de l'equip i esmenar-los és una 

bona forma, encara que no fàcil, i evitar possibles avaries en el sistema. D’aquesta manera també hi ha 

decisions que es prenen amb antelació com poden ser un canvi dels inversors durant els 25-35 anys de 

funcionament del parc solar. 

Un sistema de monitorització emmagatzema informació de la planta FV perquè els operadors puguin 

tenir accés en tot moment a les dades importants. Els portals de monitorització faciliten aquesta informació 

de manera senzilla i intuïtiva com taules, diagrames o gràfics, per a poder així analitzar i comparar de 

manera manual o automàtica i detectar divergències del seu funcionament normal. També hi ha funcions 

d'informe automàtics de generació d'energia i falles que poden ser configurables. 

En general els sistemes de monitorització es distingeixen per l'abast de les dades adquirides, les opcions 

de l'informe i de la visualització. La majoria dels fabricants ofereixen la visualització centralitzada en un 

portal web, on es pot visualitzar i comparar els diferents sistemes. 

El registrador de dades (datalogger) es comunica amb el inversor amb un cable i grava les dades de 

l'inversor per mostrar el rendiment i els valors elèctrics. 

PLA DE MANTENIMENT CORRECTIU 

Aquest pla de manteniment s'aplicarà únicament quan per circumstàncies sobrevingudes, degudes a 

avaries en la instal·lació, sigui necessari esmenar el defecte d'aquesta. 

- Es garanteix la visita a la instal·lació en els terminis establerts i cada vegada que l'usuari ho 

requereixi causa de qualsevol incidència en la mateixa. 

- S’analitzarà i es farà un pressupost adequat dels treballs i reposicions necessàries per al correcte 

i normal funcionament de la instal·lació solar fotovoltaica. 

- Es solucionarà correctament qualsevol incidència, excepte quan es tracti de causes de força major 

degudament justificades. 

PLA DE MANTENIMENT PREVENTIU 

Es programarà aquest manteniment anualment, inspeccionant cadascun dels elements. 

TERRENY 

- Es realitzarà un manteniment de la vegetació del terreny, de la manera més sostenible possible, 

com pot ser aportant-hi ramats d’ovelles, també es controlarà que aquest no sofreixi cap 

modificació degut a inclemències del temps. 

- Es farà una inspecció visual del tancament perimetral, per comprovar que el seu estat es 

correcte. 
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PANELLS 

Neteja periòdica del panell: 

- La brutícia que pugui acumular el panell pot reduir el seu rendiment, les capes de pols que 

redueixen la intensitat de el sol no són perilloses i la reducció de potència no sol ser significativa. 

- Les tasques de neteja dels panells es realitzaran després d'una pluja de fang, nevada o altres 

fenòmens meteorològics similars. 

Inspecció visual 

- Es controlarà que cap cèl·lula es trobi en mal estat (vidre de protecció 

trencat, normalment a causa d'accions externes). 

- Es comprovarà que el marc de la lliçó es troba en correctes condicions 

(Absència de deformacions o trencaments). 

Control de les característiques elèctriques del panell 

- Revisar l'estat de les connexions dels panells, els quals es tingui indicis del 

seu funcionament anormal. 

- Comprovació d'estat i adherència dels cables als terminals dels panells.  

- Comprovació de l'estanquitat de la caixa de terminals o de l'estat dels 

caputxons de seguretat. Si escau, situaran les peces en mal estat i/o es 

netejaran els terminals. 

- Absència de sulfatació de contactes.  

- Absència d'oxidacions en els circuits i soldadura de les cèl·lules, 

normalment a causa de l'entrada d'humitat. 

- Comprovar la presa a terra i la resistència de pas a el potencial de terra. 

- Temperatura de connexions mitjançant termografia infraroja. En cas que 

alguna connexió aparentment correcta abast una temperatura per sobre 

de 60 ºC, es mesurarà la tensió i intensitat de la mateixa, controlant que 

està dins dels valors normals. Si cal, substituir aquesta connexió. 

ESTRUCTURA DE SUPORT 

- Comprovació de possibles degradacions (deformacions, esquerdes, etc.). 

- Comprovació de l'estat de fixació de l'estructura a coberta. Es controlarà que els cargols es troba 

correctament ajustada. Si algun element de fixació presenta símptomes de defectes, se 

substituirà per un de nou. 

- Comprovació de l'estat de fixació de mòduls a l'estructura. 

- Comprovar la presa a terra i la resistència de pas a terra. 

CAIXES DE PROTECCIONS 

- Comprovar el correcte ancoratge de la caixa a l'estructura suport. 

- Comprovar que la carcassa de la caixa es troba en correcte estat i no presenta símptomes de 

deteriorament a causa d'agents externs. Substituir-la en cas necessari. 

- Comprovar l'estanquitat de la carcassa i si presenta danys. 

- Comprovar si la tapa està ben assentada i la seva estanquitat. Assegurar al tancar la tapa que els 

tancaments estiguin ben bloquejats. 

- Comprovar si s'ha acumulat aigua de condensació en l'equip. Si és així, absorbir l'aigua que hi hagi, 

comprovar la causa de la infiltració d'aigua i esmenar el defecte. 

- Comprovar si la connexió roscada de compensació de pressió presenta brutícia o danys. 

- Comprovar les connexions de l'interruptor-seccionador i de ser necessari estrènyer. Veure si 

l'aïllament o l'interruptor presenten descoloració o alteracions d'un altre tipus. 

- Comprovar la presa a terra i la resistència de pas a el potencial de terra.  

- És recomanable comprovar la temperatura de connexions mitjançant termografia infraroja. 
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INVERSORS 

- Neteja o recanvi de les estores dels filtres d'entrada d'aire. 

- Neteja de les reixetes protectores a les entrades i sortides d'aire. 

- Neteja de el dissipador de calor del component de potència. 

- Comprovar cobertes i funcionament de bloquejos. 

- Inspecció de pols, brutícia, humitat i filtracions d'aigua, si cal, netejar l'inversor i prendre les 

mesures pertinents. 

- Revisar totes les connexions de el cablejat elèctric. 

- Comprovar si l'aïllament o els borns presenten descoloració o alteracions d'un altre tipus, si es 

necessari canviar-les. 

- Comprovar la temperatura de connexions mitjançant termografia infraroja. En cas que alguna 

connexió aparentment correcta abast una temperatura per sobre de 60 ºC, es mesurarà la tensió 

i intensitat de la mateixa, per estar dins dels valors normals. Si cal, substituir aquesta connexió. 

- Comprovar el funcionament dels ventiladors i atendre a sorolls. Els ventiladors poden ser encesos 

si s'ajusten els termòstats o durant el funcionament. 

- Intervals de substitució preventiva de components (ventiladors,...). 

- Verificar l'envelliment dels descarregadors de sobretensió i, donat el cas, canviar-los. 

- Revisió de funcionament del monitoratge d'aïllament i la senyalització. 

- Inspecció visual dels fusibles i seccionadors existents. 

- Revisió de funcionament dels dispositius de protecció o Interruptors de protecció del corrent de 

defecte.  

- Revisió de les tensions de comandament i auxiliars de 230V i 24V. 

- Comprovació de funcionament de la parada d'emergència. 

SISTEMA DE MONITORITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR 

Aquests elements són molt importants per al control del parc així com la detecció d'avaries o anomalies. 

El manteniment és molt senzill i consisteix en: 

- Mensualment, supervisió visual dels diferents equips a través de el PC, és a dir, controlar els 

paràmetres de producció (tensió, intensitat, potència, etc.) registre d'alarmes, etc. 

- Comprovació de el sistema d'avís d'alarmes, enviant un missatge de prova al dispositiu configurat. 

- Revisió de les connexions dels diferents elements, targetes, sensors, Router, PC, etc. 

- Comprovació de tots els sensors, cerciorant-se que es troben en bon estat i no presenten 

símptomes de deteriorament. 

CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 

Aquest serà realitzat per personal qualificat. 

- Retirar la pols del transformador mitjançant aspiració, acabant la neteja de la mateixa bufant amb 

aire comprimit o amb nitrogen. 

- Neteja o recanvi de les estores dels filtres d'entrada d'aire. 

- Controlar el premi de les connexions i les barretes de les preses de regulació. 

- Comprovar els aïllaments MT/massa, BT/massa i MT/BT. 

- Neteja de les reixetes protectores a les entrades i sortides d'aire. 

- Comprovar el funcionament dels ventiladors i atendre a sorolls. Els ventiladors poden ser encesos 

si s'ajusten els termòstats o durant el funcionament. 

- Intervals de substitució preventiva de components. 

- Control de la funció de sobre temperatura i revisar el funcionament del circuit de seguretat 

d'aquesta funció. 

- Retirar la pols de les cel·les. 
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- Comprovar si l'aïllament o els borns presenten alteracions d'un altre tipus. 

- Inspeccionar i reposar les etiquetes d'indicació d'advertència. 

- Verificar l'estat de les proteccions (seccionadors, fusibles, etc.) i substituir aquells elements que 

presentin símptomes d'estar en mal estat. 

LÍNIA ELÈCTRICA 

D'una bona conservació de la mateixa dependrà el correcte funcionament de la instal·lació solar 

fotovoltaica i de les proteccions de la mateixa. La part més delicada de la línia elèctrica correspon a la línia 

de CC sobre coberta, per estar sotmesa a les inclemències atmosfèriques i agents externs. Consisteix en: 

- Comprovació de l'estat de la coberta i aïllament dels cables, així com les proteccions mecàniques 

dels mateixos. 

- Si presenta algun símptoma de deteriorament, substituir el tram complet. 

- Comprovació de l'estat dels borns, mitjançant inspecció visual. 

-  Obrir les arquetes de registre i comprovar l'estat de empalmaments i connexions, substituir les 

terminacions en cas de símptomes de deteriorament de les mateixes. 

- Cada 5 anys, comprovació de l'aïllament entre fases i entre cada fase i neutre. 

- Es tindran en compte totes les precaucions relacionades en treballs amb risc elèctric, i ha de 

desconnectar els corresponents interruptors-seccionadors de la línia a mantenir. Es tindrà especial 

cura amb la línia de MT (Aquests treballs seran realitzats per un professional qualificat). 

POSADA A TERRA 

- En l'època en què el terreny estigui més sec i després de cada descàrrega elèctrica, comprovació de 

la continuïtat elèctrica i reparació dels defectes trobats en els diferents punts de posada a terra 

(masses metàl·liques, endolls, neutres dels equips, etc.) 

- Comprovació de la línia principal i derivades de terra, mitjançant inspecció visual de totes les 

connexions i el seu estat enfront de la corrosió, així com la continuïtat de les línies. 

- Comprovació que el valor de la resistència de terra segueix sent inferior a 20Ω. 

- Cada 5 anys, comprovació de l'aïllament de la instal·lació interior (entre cada conductor i terra i 

entre cada dos conductors no haurà de ser inferior a 250.000 Ohm). Es reparen els defectes trobats. 

- Comprovació del conductor de protecció i de la continuïtat de les connexions equipotencials entre 

masses i elements conductors. 

EXTINCIÓ D’INCENDIS 

- Comprovació de l'accessibilitat, senyalització i bon estat aparent de conservació. 

- Inspecció ocular d'assegurances, precintes i inscripcions. 

- Comprovació del pes i pressió, si escau. 

- En el cas d'extintors de pols amb ampolleta de gas d'impulsió, comprovació de el bon estat de 

l'agent extintor i del pes i aspecte extern de l'ampolla. 

- Inspecció ocular de l'estat de la mànega, broquet o llança, vàlvules i parts mecàniques. 

- Cada 5 anys, retimbrat de l'extintor, a partir de la data de timbrat, i per tres vegades. Com a norma 

general, prendre les següents precaucions: 

• No canviar la posició dels extintors ubicats acord amb la normativa. 

• No retirar el precinte de seguretat de l'extintor si no és per usar-lo tot seguit 

• Seguir les instruccions de fabricant dels mateixos. 

• En cas d'utilitzar un extintor, aquest es recarregarà immediatament. 
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6.  PRESSUPOST 

6.1. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ 
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Aquest pressupost ascendeix  a la quantitat de: 
 

UN MILIÓ TRES-CENTS TRENTA MIL SET-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS 

AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 03/06/2022, per A
lbert T

robalón V
illa (C

ol. 15305). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 64FB

215B
D

187D
845



 

Projecte d’Actuació Específica                                                 70 
 

6.2. PRESSUPOST DE DESMANTELLAMENT 
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7. ESTUDI TÈCNIC-ECONÒMIC 
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8.  CONCLUSIONS 

Per tot l’exposat anteriorment, l’enginyer que subscriu aquest projecte espera haver aportat les dades 

suficients per la seva aprovació pels Organismes Competents, quedant a disposició d’aquests per 

qualsevol dubte o aclariment. 

 

 Cardona, juny de 2022 

 

L’Enginyer Industrial 

Albert Trobalón Villa 

Col·legiat núm. 15.305 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present document consisteix en l’Estudi d’impacte i integració paisatgística del parc solar fotovoltaic 

anomenat PS Vilademuls situat al terme municipal de Vilademuls, província de Girona. Aquesta actuació es 

projecta sobre una finca rústica, en sòl no urbanitzable (SNU) que, actualment, s’utilitza com a camp de conreu 

de secà. En total es disposaran 3.798 panells de 540 Wp, 8 inversors de 185 kW i 1 inversor de 215 kW fent un 

total de 2.050,92 kWp i 1.695,00 kWn. S’utilitzarà una estructura d’acer galvanitzat clavada directament al 

subsòl. Es canalitzaran tots els cables segons la normativa vigent recollida en els Reglaments de Baixa i Mitjana 

Tensió i s’instal·laran els elements de transformació, mesura, maniobra i protecció necessaris per a garantir la 

seguretat industrial i el bon funcionament de la instal·lació.    

1.1 ANTECEDENTS 

 L’any 2017 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, per tal 

d’assolir la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEF), fer front a la vulnerabilitat 

derivada dels impactes del canvi climàtic i afavorir la transició vers una economia neutra en emissions de CO2, 

competitiva, innovadora i eficient en l’ús dels recursos. En aquest context, el 14 de maig de 2019, el Govern de 

la Generalitat de Catalunya va aprovar la Declaració d’emergència climàtica. I, amb la voluntat d’accelerar el 

desenvolupament dels instruments de la citada Llei 16/2017, es va publicar el Decret Llei 16/2019, de 26 de 

novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables. Finalment, la 

publicació del Decret Llei 24/2021, de 26 d’octubre, d’acceleració del desplegament de les energies renovables 

distribuïdes i participades suposa la modificació del Decret Llei 16/2019 en tant que incorpora canvis per tal de 

reduir l’impacte social alhora d’implantar les energies renovables, compatibilitzar l’activitat agrària amb la de 

producció renovable i garantir la conservació de la matriu biofísica del territori. També modifica la Llei 16/2017, 

d’1 d’agost de manera que s’ordeni la implantació d’energia d’una forma distribuïda atenent les necessitats 

reals del territori alhora que crea la Taula de Diàleg Social de les Energies Renovables.  

La instal·lació projectada planteja un model de generació d’energia neta i repartida amb un impacte 

ambiental mínim. És de destacar la gran fiabilitat i la llarga duració dels sistemes fotovoltaics, essent 

instal·lacions que gairebé no requereixen manteniment i presenten una raonable simplicitat en la seva 

instal·lació. A més, són instal·lacions molt modulables, que permeten adaptar-se als requeriments del territori.  

Entre els antecedents rellevants, dir que en data 19 de gener de 2021, l’empresa Innover, Instalaciones de 

Nuevas Energías SLU, va presentar, a través de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE), la documentació per a 

sol·licitar la consulta sobre la viabilitat de l’emplaçament del projecte “Parc solar Vilademuls”, promogut per 

Subestació Elèctrica Gurb AIE al terme municipal de Vilademuls (Pla de l’Estany) amb número d’expedient FUE-

2021-01865419-OTAAGI20210012. 

Després de realitzar les consultes als organismes i entitats pertinents la Ponència d’energies renovables, a 

l’apartat 6 acordà emetre informe favorable sobre la viabilitat de l’emplaçament de la planta solar fotovoltaica. 

S’informà que les actuacions plantejades al Projecte no estan incloses en cap supòsit recollit en els annexos I i 

II de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. Aquest requeriment normatiu es contemplava 

a l’article 11 del Decret Llei 16/2019 i actualment es troba derogat pel Decret Llei 24/2021, però la informació 

i consideracions que se’n derivà continuen essent útils i es tindran en compte en el projecte proposat.  

Tot i que inicialment s’havia plantejat un parc solar de 3,96 MWn, finalment, la companyia elèctrica 

distribuïdora ha atorgat el punt de connexió per una potència màxima de 1,714 MWn. Així doncs, es projecta 

el nou parc solar amb una potència de 1,695 MWn havent-se reduït la superfície ocupada.  
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1.2 ÀMBIT NORMATIU  

El text consolidat del Decret Llei 16/2019, vigent des del dia 19/05/2022, actua com a planejament sectorial 

i estableix la documentació exigida per la normativa a l’hora de sol·licitar l’autorització administrativa de les 

plantes solars fotovoltaiques. L’Annex II estableix la documentació requerida per la normativa urbanística: 

1. Projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable regulat a l’article 48 bis del Text 

refós de la Llei d’urbanisme, amb la documentació que determinen l’article 48.1 d’aquest Text refós i 

l’article 57.1 del Reglament de la Llei d’urbanisme. 

2. El projecte d’actuació específica d’interès públic inclourà l’informe d’impacte i integració paisatgística 

amb el contingut que regula l’article 21 del Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa 

la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.  

A més, si el terreny on es pretén ubicar el parc solar gaudís d’una protecció territorial o especial des del 

punt de vista del planejament territorial caldria demostrar que les construccions i els usos que s’hi proposin no 

afecten de forma substancial els valors de l’àrea del sòl on s’ubicarien i que en motiven el grau de protecció. 

L’autorització dels projectes de transformació del sòl que hagin d’afectar el paisatge rural requerirà la redacció 

d’un estudi d’impacte i integració paisatgística i l’emissió de l’informe preceptiu de l’òrgan de l’Administració 

de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de paisatge. 

1.3 OBJECTE 

Així doncs, després d’exposar els antecedents sobre la resolució de la Ponència d’energies renovables, 

l’obtenció del punt de connexió i l’àmbit normatiu vigent urbanístic en matèria de construccions de plantes 

solars fotovoltaiques en sòl no urbanitzable, es redacta l’Estudi d’impacte i integració paisatgística del parc 

solar fotovoltaic PS Vilademuls seguint tot allò disposat en els articles 19, 20, 21 i 22 del Decret 343/2006, de 

19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny.  

El parc fotovoltaic s'ha projectat, concretament, en un camp de cultiu de secà situat al municipi de 

Vilademuls qualificat com a SNU propietat de Llorenç Huguet Gené amb DNI: 40.316.673-L. 

1.4 PROMOTOR 

El parc solar, objecte del present estudi, està promogut per l’empresa Subestació Elèctrica Gurb AIE amb 

CIF: V-65886715 amb seu i a efectes de comunicacions al carrer de Palau s/n, Polígon Industrial Mas Galí, 

08503, Gurb, Barcelona i representada legalment pel Sr. Josep Terradellas Falgueras amb DNI: 33.956.487-T. 

El promotor encarrega a l’empresa INNOVER, Instalaciones de Nuevas Energías S.L.U., amb domicili fiscal al 

carrer dels Forns 25, del Polígon Industrial La Cort, Cardona 08261, Barcelona, la realització dels documents i 

tràmits corresponents per tal d’obtenir l’autorització administrativa per la construcció del parc solar 

fotovoltaic.  

2. TÈCNIC AUTOR DEL DOCUMENT 

- Albert Trobalón Villa 

- DNI: 39.358.474-T 

- Adreça: Carrer dels Forns, 25, P.I. La Cort, 08261 Cardona (Barcelona) 

- Enginyer Industrial 

- Nº Col·legiat 15.305 pel Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC).  
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3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

3.1  LOCALITZACIÓ 

El parc solar “PS Vilademuls” es trobarà situat a la comarca del Pla de l’Estany, a la província de Girona. En 

concret, s’ubicarà al terme municipal de Vilademuls (17468). 

Figura 1. Localització del Parc Solar. Font: ICC 

El terreny forma part d’una zona rústica que s’anomena la Torrentera. Es troba delimitat per una presència 

antròpica representada per elements tals com la línia elèctrica de mitjana tensió que discorre per damunt dels 

camps, la xarxa de comunicació que vertebra el municipi i algunes construccions pecuàries disseminades entre 

el mosaic agroforestal de vegetació densa. També se’n remarca la presència del túnel del tren d’alta velocitat.  

Figura 2. El parc solar es troba proper a vàries infraestructures de serveis generals. Font: ICC 

Parc solar 
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3.2 EMPLAÇAMENT 

El parc solar s’ubicarà en uns terrenys conreables de secà el propietari dels quals ha subscrit un contracte 

d’ús de superfície amb el promotor del projecte. Formen part d’unes finques rústiques ubicades al nord de la 

població de Terradelles, al terme municipal de Vilademuls, a la província de Girona. A continuació es mostren 

les dades corresponents de les zones ocupades de la finca degut a la implantació del parc solar: 

 

 

 

Taula 1. Dades cadastrals. Font: Cadastre  

Les parcel·les estan classificades com a sòl no urbanitzable. Del total de superfície, els elements del parc 

solar n’ocuparan 25.758 m2. Les coordenades UTM ETRS89 (Fus 31) corresponen a X: 490.877 m, Y: 4.663.941 

m. 

3.3 ACCESSOS  

La carretera general més propera és la N-II. Entre els PK 736 i el PK 737 es troba la sortida que permet 

l’accés a la carretera GI-513, a l’altura de l’Heliport de bombers d’Orriols. Aquesta carretera posa en contacte 

vàries poblacions del territori tals com Terradelles, Sant Esteve de Guialbes, Vilamarí, etc. Finalitza a Banyoles. 

Per tant, cal seguir aquesta via de comunicació al llarg d’un quilòmetre. Una vegada passat Can Pairet es troba 

el trencant, a mà dreta, del camí rural a Ca n’Onofre que només cal seguir al llarg d’uns 450 m fins arribar als 

terrenys del parc que hi limiten per la banda nord. Aquesta via, en bon estat i de suficient amplada, es troba 

envoltada pels camps de Can Pairet, els Camps de Ca n’Onofre i el Camp de les Tanques, previs a l’àmbit del 

parc. El marge nord del camp té la mateixa cota que el camí rural facilitant l’entrada dels vehicles al terreny.       

POLÍGON PARCEL·LA REFERÈNCIA CADASTRAL SUPERFÍCIE (m2) 

Polígon 7 Parcel·la 287 17232A007002870000ZD 294.609 

Polígon 7  Parcel·la 291 17232A007002910000ZX 25.757 

GI-513 

N-II 

Figura 3: L’accés al parc es porta a terme a partir de vies existents i en bon estat de conservació. Font: ICC 

Camí rural 
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4. INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC   

4.1 PLANEJAMENT TERRITORIAL 

El projecte queda englobat en el territori inclòs en el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines 

(PTPCG), aprovat definitivament el 14 de setembre de 2010 pel Govern de Catalunya. El Títol II estableix que 

tot el sòl classificat com a no urbanitzable pel planejament urbanístic en el moment de redacció del Pla es 

considera com a espai obert i en regula les actuacions en aquests. A més, assenyala aquelles parts del territori 

que han d’ésser preservades de la urbanització sense perjudici de les actuacions que es poden autoritzar en 

les condicions que les pròpies normes estableixen. L’article 2.5 estableix les construccions d’interès públic 

entre les quals hi apareixen els parcs solars (C2) com a elements autoritzables en espais oberts.  

D’acord a aquest pla, els terrenys d’implantació del parc solar estan classificats com a sòl no urbanitzable 

de protecció territorial, concretament, d’interès agrari i/o paisatgístic. L’article 2.9.2 estableix que el sòl de 

protecció territorial està subjecte a les limitacions que la legislació urbanística estableix per al règim de sòl no 

urbanitzable i que s’assenyalen a l’article 47 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 

1/2005, actualment inclòs en el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. En el punt 4 d’aquest article 47, 

s’inclouen les instal·lacions ambientals d’interès públic com a compatibles en sòl no urbanitzable.  

Cal afegir que pràcticament la totalitat del terme municipal de Vilademuls es troba catalogat amb aquest 

grau de protecció. 

4.1.1 MOTIVACIÓ DE LA PROTECCIÓ TERRITORIAL  

Els terrenys d’implantació del parc solar estan classificats com a sòl no urbanitzable de protecció territorial 

segons el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines. L’article 2.9 defineix que el sòl de protecció 

territorial resta subjecte a les limitacions que estableix l’article 47 del Text refós de la Llei d’Urbanisme 

(Decret Legislatiu 1/2005) i a les condicions que es deriven dels motius que en cada cas justifiquen la seva 

consideració com a sòl de protecció territorial. En sòl d’interès agrari i/o paisatgístic s’admeten les 

construccions de tipus C2 sempre i quan es posi especial atenció a la integració paisatgística. El parc solar 

respecte els dos vectors: 

Figura 4: El planejament territorial protegeix l’espai obert en la modalitat territorial. Font: PTPCG 
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Vector agrari 

El propietari disposa de la suficient superfície agrícola disponible per a poder mantenir la seva activitat 

agropecuària habitual. De fet, l’espai deixat a banda i banda de la planta solar és suficient per a què la 

maquinària agrícola pugui seguir circulant i conreant la superfície com habitualment feia fora del tancat 

perimetral. La proposta s’encaixa en una superfície utilitzada fonamentalment per a conrear cereals 

comuns de secà tals com el blat tou i l’ordi que són productes poc exigents, sense limitacions d’ubicació 

al territori ni un interès agrari local identitari o amb denominació d’origen. Addicionalment, l’escassa 

superfície ocupada per l’actuació no suposa una pèrdua significativa del producte conreat fent que la finca 

continuï tenint una finalitat agrària i de producció cerealístics amb certa diversificació gràcies a la planta 

solar fotovoltaica.  

Des del punt de vista agrològic, cal que les plantes solars no afectin de forma significativa a sòls de 

valor agrològic alt o d’interès agrari elevat en concordança amb els criteris del propi Decret Llei 16/2019 

i de la pròpia Llei 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris. En aquesta direcció, la planta solar no afecta 

cap superfície inclosa en un pla de regadius ni recintes amb capacitat agrològica elevada. Això és degut a 

què segons la cartografia disponible al Mapa de possibles ubicacions de parcs fotovoltaics de Catalunya 

l’àmbit forma part d’una Zona 5 que equival a unes classes agrològiques III i IV. Per tant, es tracta d’una 

zona apta de secà per a implantar-hi la planta solar ja que presenta certes limitacions pel 

desenvolupament dels cultius. Principalment, aquesta qualificació es justifica pel pendent superior al 5% 

dels límits cadastrals ocupats per l’ordenació de panells, la pluviometria del municipi, el tipus de cultiu 

desenvolupat i l’escolament superficial, és a dir l’erosió, que és màxima. Aquesta informació ha estat 

extreta parcialment de l’informe previ emès pel DACC durant la consulta prèvia a la ponència d’energies 

renovables que s’ubica a l’Annex VI del projecte d’actuació específica. Addicionalment, al plànol TC04. 

Capacitat agrològica del sòl agrícola dels plànols informatius del Pla director urbanístic del Pla de l’Estany 

indica que la zona concreta li correspon una capacitat agronòmica pròpia d’un sòl apropiat pel cultiu amb 

limitacions moderades [sòls amb limitacions severes; requereixen pràctiques moderades de conservació]. 

Al plànol 04.2. Capacitat agrològica del sòl de l’Annex IX es sobreposa la planta solar i la línia d’evacuació 

respecte el mapa anteriorment indicat. 

Seguint amb l’espai agrari i en concordança amb els criteris de la Llei 3/2019 i el propi PTPCG s’exposen 

un seguit de consideracions que cal justificar. L’actuació es situa a més de 300 m N respecte les activitats 

pecuàries més properes de manera que s’aconsegueix una millora preventiva respecte les explotacions 

que podrien ser susceptibles de ser impactades. Es respectarà en tot moment la vegetació perimetral dels 

camps i s’aprofitaran els camins existents. S’ha apropat el parc al punt de connexió per tal de minimitzar 

l’afectació sobre el sòl productiu per part de la línia d’evacuació. Tanmateix al tractar-se d’una línia 

enterrada, el sòl que la cobreix continuarà essent conreable.     

Finalment, cal dir que la zona on es pretén ubicar el parc no es considera zona periurbana sinó que 

correspondria a una zona rural. Per tant, respecta l’apartat b de l’article 6.4 de la Llei 3/2019 que fa 

referència a la conservació dels espais agraris periurbans des del punt de vista de la producció agrària. 

També s’aporta un anàlisi d’afectacions agràries per avaluar amb més profunditat aquests aspectes.     

Vector paisatgístic  

El present document té l’objectiu, en la seva totalitat, de justificar que la implantació de la planta solar 

respecta i s’integra en el paisatge existent no podent interaccionar negativament ni de forma 

incompatible. Per evitar redundàncies amb tot el que s’ha exposat i amb els següents capítols només se’n 

destaca que l’actuació s’haurà d’adequar als objectius i criteris del Catàleg de paisatge.    
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4.2 PLANEJAMENT GENERAL  

4.2.1 PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 

El planejament urbanístic municipal vigent de Vilademuls es regeix per les normes recollides al text refós 

del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), aprovat definitivament el dia 2 de març 2017 i publicat al 

DOGC el dia 12 de maig de 2017 a efectes d’execució. D’acord amb aquestes normes de planejament i dels 

seus plànols d’ordenació, les parcel·les on s’implantarà el projecte es classifiquen com a Sòl No Urbanitzable 

i es qualifiquen amb la Clau 20a. Sòl rústic comú: rústic o erm comú. Per altra banda, el Títol VI. Regulació 

del sòl no urbanitzable especifica tot allò que li és d’aplicació. 

El text defineix el sòl no urbanitzable com a tots aquells terrenys que, atès el seu valor agrícola o forestal, 

o el seu interès paisatgístic, són inadequats per al desenvolupament urbà tenint en compte les 

característiques del municipi i les seves necessitats de creixement tot protegint la seva funcionalitat 

ambiental, productiva, cultural i lúdica i garantint la preservació dels valors que atorguen qualitat de vida. 

Article 294. Definició i finalitats (De la Secció primera. Regulació de la zona de sòl rústic comú (Clau 20) 

Defineix el sòl Rústic o erm comú com a “Aquelles àrees de Sòl No Urbanitzable que manquen d’elevat 

valor agrícola, forestal, o paisatgístic, i no són necessàries per canalitzar el creixement del municipi. Inclou els 

terrenys destinats al conreu agrícola, així com aquelles instal·lacions i edificacions associades a aquest ús o 

als usos ramaders i, en general, a totes les altres activitats i usos admesos com a compatibles”. 

Comparativament, aquest sòl és el més adequat per a ser transformat i emplaçar-hi l’actuació en front la 

resta de claus que presenten un major grau de protecció, sobretot, des del punt vista ambiental.  

Article 305. Usos permesos 

L’article fa referència a la taula de l’article 329 del Capítol 4 on es relaciona cada clau amb la possibilitat 

de desenvolupar-hi l’actuació corresponent. Les instal·lacions fotovoltaiques s’inclouen en l’apartat 

“Explotació de recursos naturals”, són compatibles amb la Clau 20a i, al tractar-se d’una actuació d’interès 

públic emplaçada en el medi rural contemplada a l’apartat 4 de l’article 47 TRLU cal tramitar-les segons el 

procediment de l’article 48 del mateix text legal corresponent a l’aprovació d’un projecte d’actuació 

específica. Cal dir, addicionalment, que la implantació de l’actuació suposa una ocupació del sòl però no una 

transformació definitiva ja que en acabat la seva vida útil l’espai recuperarà la seva funció anterior.  

Article 318. Xarxa viària rural 

L’apartat 7 estableix una franja de protecció de 10 metres d’amplada del camí on no s’hi poden fer 

construccions ni edificacions. En aquest cas la pròpia tanca perimetral es situa a una distància superior segons 

plànols adjunts. No caldrà modificar la xarxa de camins existents ni afectar la vegetació que la ressegueix.  

Article 324. Tanques 

L’apartat 2 defineix que pels tancats, sempre i quan no siguin de parcel·la, podran ser formats per filats o 

altres tipus d’elements metàl·lics i hauran de ser diàfanes i congruents amb el caràcter rural de l’espai. En 

aquest sentit, s’instal·larà un tancament perimetral de 2 m d’alçada format  per entramat metàl·lic reixat i 

plastificat per a protegir-lo del clima. Tenint en compte les masses forestals envoltants, el color típic del 

producte sembrat i dels prats i pastures, la tanca tindrà un color verd fosc que s’integrarà en les tonalitats 

fredes del mosaic. La tanca serà permeable al pas de la fauna petita i mitjana a través d’orificis.   
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Article 330. Disposicions generals 

L’apartat 3 diu que en els terrenys qualificats com a SNU s’hi pot implantar actuacions específiques 

sempre i quan siguin d’interès públic i sigui necessàries en el medi rural. El subapartat 3.4, i en concordança 

amb l’article 47 del text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), específica que són d’interès públic les 

instal·lacions per a la producció d’energia a partir de fonts renovables i les altres instal·lacions ambientals 

d’interès públic.  

Article 346. Condicions generals de les edificacions i instal·lacions d’interès públic 

L’apartat 1 estipula que per tramitar l’autorització de les actuacions d’interès públic de l’article 47 del 

TRLU serà necessari acollir-se al procediment previst a l’article 48 del mateix text legal corresponent a 

l’aprovació d’un projecte d’actuació específica. Concorda amb l’article 329 el compliment del qual ja ha estat 

exposat. El projecte també dona compliment a l’apartat 3.3 de manera que s’ha deixat una distància de 20 

m entre els panells i el límit de finca que coincideix amb el marge del camí.  

4.2.2 PLA DIRECTOR URBANÍSTIC  

El terme municipal de Vilademuls forma part de la comarca del Pla de l’Estany i, per tant, també li és 

d’aplicació el Pla director urbanístic del Pla de l’Estany aprovat definitivament en data 12 d’abril de 2010. 

L’article 41.2 de l’Apartat 3. Edificacions en Sòl No Urbanitzable del Títol II de la normativa del Pla defineix 

com a autoritzables en espais oberts les actuacions específiques per a activitats o equipaments d’interès 

públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural en els supòsits previstos a l’article 47 (Apartat 4) del TRLU. Per 

altra banda, els camps solars com a infraestructures de producció d’energia es contemplen a l’article 103. 

Per tot l’exposat, es conclou que l’actuació plantejada és compatible urbanísticament amb el 

planejament territorial i general vigent que li és d’aplicació.  

Figura 5: Es sobreposa l’ocupació de la planta solar al plànol d’ordenació municipal. Font: POUM Vilademuls 
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4.3 CATÀLEG DE PAISATGE  

El Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel que es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, 

gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d’impacte i integració paisatgística, estableix 

en el Capítol 2 la definició i les característiques dels Catàlegs del paisatge. Són els documents de caràcter 

descriptiu i prospectiu que determinen la tipologia dels paisatges de Catalunya, identifiquen els seus valors i 

estat de conservació i proposen els objectius de qualitat que han de complir. Doncs, serveix com a instrument 

urbanístic a escala territorial en què el seu abast es correspon amb el de cadascun dels àmbits d’aplicació dels 

plans territorials parcials.  

L’Observatori del Paisatge ha elaborat els anomenats catàlegs de paisatge que, alhora, han permès obtenir 

el mapa d’unitats de paisatge de Catalunya. La xifra total ascendeix a 134 paisatges evidenciant la gran 

diversitat i riquesa dels territoris de Catalunya. Els paisatges són dinàmics per naturalesa però sempre 

mantenen trets característics que permet atorgar-los identitat. Una unitat de paisatge, doncs, és un territori 

caracteritzat per una combinació d’elements naturals, culturals i simbòlics. El Catàleg de paisatge de les 

Comarques Gironines va ser aprovat definitivament el 23 de novembre de 2010 el qual inclou la Unitat de 

paisatge n˚21. Terraprims. La unitat engloba pràcticament la totalitat del terme municipal de Vilademuls.  

 

Les Comarques Gironines  

 Les debilitats del paisatge a remarcar recauen en: 

- Un antic creixement urbanístic d’algunes ciutats poc compactades ocupant una gran superfície de sòl, 

sense una estructura urbana prou definida que no permet identificar correctament els límits ni contorns. 

Aquesta situació ha provocat una pèrdua de funcionalitat ecològica, desaparició dels sòls agraris de 

qualitat i una disminució de la qualitat paisatgística. Entre les zones on es concentren més urbanitzacions 

s’hi troba Banyoles i les seves àrees d’influència.  

- La proliferació d’urbanitzacions i infraestructures ha generat continus urbans com el de Banyoles-Palol 

de Revardit.  

- Existència de paisatges periurbans que posen en contacte zones urbanes amb àrees marcadament rurals 

sense espais de transició, especialment al litoral. 

- L’existència d’espais naturals protegits no garanteix la connectivitat ecològica dels espais degut a la 

fragmentació paisatgística causada per les carreteres i altres vies de comunicació. 

- Pèrdua d’àrees de conreu situades a l’interior i als entorns de diverses masses forestals davant d’un 

augment de la superfície boscosa i del risc d’incendi associat.  

També s’identifiquen diverses amenaces: 

- La proliferació d’infraestructures viàries pot propiciar l’abandonament de camps de conreu que queden 

en ubicacions de difícil accés i els fan poc rendibles. 

- L’elevat consum elèctric i la transició energètica justifiquen la implantació d’energies renovables com la 

solar o l’eòlica si bé poden ocasionar impactes relacionats amb nous accessos i línies elèctriques. Per 

altra banda, el potencial d’irradiació solar és favorable a la instal·lació de parcs solars en pràcticament 

totes les unitats del catàleg de les Comarques Gironines. En aquest cas, existeix l’amenaça de l’elevada 

ocupació del sòl si bé l’afectació és menor respecte els parcs eòlics.   
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- L’elevat consum elèctric també posa de manifest la necessitat d’establir llargues infraestructures lineals 

elèctriques.  

- La proliferació de petits polígons industrials dificulten l’establiment d’un límit clar pel canvi entre l’espai 

urbà i el rural. 

Per altra banda, s’exposen algunes fortaleses: 

- Gran quantitat d’espais d’alt valor natural inclosos en el PEIN. 

- Diferents regions amb elements geomorfològics que confereixen identitat i reconeixement al paisatge 

encaixant el qual es troben ubicades. 

- Presència d’estructures agrícoles i agroforestals de caràcter productiu, amb valors de connexió 

paisatgística i amb aspectes rellevants pel que fa al tipus de cultiu i el parcel·lari. Entre els quals s’hi 

troba la unitat de Terraprims.   

- Diverses carreteres comarcals i locals són paral·leles a corredors naturals i a elements arquitectònics. La 

carretera GI-513 (Banyoles-Orriols) hi forma part.  

- Se’n destaca un patrimoni agrícola generat per la interacció de la societat amb el territori que es veu 

reflectit en construccions de pedra seca, masos, pous i canals. En aquest sentit, també s’inclou l’extensa 

xarxa de camins i miradors. 

Finalment, es defineixen algunes oportunitats: 

- La gran diversitat de paisatges facilita el reclam del turisme i alhora el gaudi del paisatge per part de la 

població local. Sovint, el paisatge permet el desenvolupament de diverses activitats substitutòries a les 

tasques agrícoles tradicionals com el turisme rural.  

- El conreu de productes autòctons de qualitat protegits com l’olivera, la vinya i els productes silvestres.  

- Existència de figures de planificació que integren diversos municipis per tal de millorar l’ordenació i 

gestió a nivell general. 

- El paisatge actual indica que l’aprofitament fotovoltaic és minoritari davant el consum de la unitat.  

L’Objectiu de Qualitat Paisatgística 5 contempla la implantació de parcs eòlics i fotovoltaics inserits en el 

paisatge en relació amb els seus elements configuradors, tenint en compte l’afectació a conques visuals 

extenses o panoràmiques obertes sobre fites paisatgístiques rellevants.  

  Figura 6: El camp agrícola no té marges interns ni un patró agrari que pugui ser resseguit. 
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Figura 7: El mirador més proper és el Puig Castellar de Fontcoberta (72). Es situa a una distància superior 

a 4,30 km O del parc. Es tracta d’una muntanya de 201 m d’alçada. Font: Observatori del Paisatge  

Parc solar 

Figura 8: L’itinerari paisatgístic més proper és el GR-1 (7) que transcorre pel camí al nord del parc. La 

resta d’itineraris que s’observen són l’AP-7 (1), Vilafreser-Ollers (119) i Bàscara-Ventalló (121).  

Parc solar 

GR-1 (7) 
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Figura 9: L’àmbit del parc li correspon un grau d’exposició visual baix. 

Parc solar 

Figura 10: No existeixen valor simbòlics a la proximitat de la planta solar. 

Parc solar 
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5. PAISATGE A ESCALA TERRITORIAL 

5.1 UNITAT DE PAISATGE 

La unitat de paisatge de Terraprims pertany a les comarques de l’Alt Empordà, el Pla de l’Estany, el Baix 

Empordà i el Gironès. Els seus trets distintius corresponen en una zona que ocupa una gran extensió i en tot 

moment conserva la preponderància del caràcter rural. El seu tret característic que alhora és un valor natural 

consisteix en el mosaic agroforestal format pels camps de secà cerealístics intercalats amb els boscos 

mediterranis de pi blanc i alzines. En general no s’identifiquen elevacions de magnitud si bé tampoc es pot dir 

que sigui un paisatge del tot planer ja que ha rebut l’efecte del pas de diversos cursos d’aigua. Així, el propi riu 

Ter propicia el desenvolupament de zones de regadiu i plantacions antròpiques. L’altre riu principal que creua 

la unitat és el Fluvià i ambdós comporten una funcionalitat ecològica de connexió. La població es concentra en 

nuclis petits disseminats malgrat que la unitat es veu travessada per la xarxa de comunicació principal.  

Les principals amenaces i debilitats recauen en la possibilitat, en un futur, de la reducció de les superfícies 

de conreu i de la variació de l’aspecte físic dels mosaic característics. La presència de la xarxa viària i les seves 

ampliacions pot fer variar l’estructura tradicional de petits nuclis disseminats a través d’increments sense 

ordenació. La proliferació de granges i altres construccions aïllades en el medi natural poden generar impactes 

paisatgístics incompatibles sobretot des del punt de vista visual. Finalment se’n remarca el risc d’incendi 

forestal, sobretot en zones de difícil accés o treball. De les oportunitats i fortaleses se’n remarca la presència 

dels propis rius Ter i Fluvià que enriqueixen el paisatge des de totes les vessants possibles. El propi mosaic 

agroforestal productiu amb els nuclis històrics intercalats constitueix un valor arquitectònic identitari amb 

punts d’observació panoràmics i activitats turístiques. En general, i com a aplicació directa, cal preservar els 

límits dels boscos amb les zones de conreu per garantir la continuïtat i qualitat del mosaic.  

Dels objectius particulars de la unitat, a més dels generals de les Comarques Gironines, no s’observen 

consideracions relatives als parcs solars o criteris específics.     

5.2 DESCRIPCIÓ DE L’ENTORN 

La planta solar PS VILADEMULS es troba ubicada en una zona rústica de caràcter agrari, concretament, en 

un camp de cultiu extensiu herbaci de secà. Tot i considerar-se un mosaic agroforestal de matriu agrícola ben 

identificada, es tracta d’una zona amb una presència antròpica remarcable que ha modificat el paisatge 

millorant lleugerament la seva capacitat d’acollida pel que fa a una actuació d’aquest tipus. Aquests elements 

són la xarxa de comunicació formada per camins rurals i la carretera GI-513 que vertebren i interconnecten la 

unitat, les construccions disseminades i les línies de mitja tensió que discorren principalment com a 

conseqüència de la presència dels nuclis habitats. Per tant, la zona és heterogènia a nivell visual.  

El terreny és fàcilment accessible des de la pròpia carretera general N-II. Els camins d’accés a l’àmbit de la 

planta es troben molt allunyats respecte els nuclis habitats. Aquestes vies es troben en bones condicions i 

habituades a un tràfic de camions i altres vehicles agrícoles propis de les explotacions agropecuàries. No 

s’identifiquen elements hídrics propers ja siguin cursos d’aigua, fonts o zones inundables. En general, l’àmbit 

agroforestal amb poc desenvolupament urbà comporta moltes activitats lúdiques, esportives i turístiques tals 

com senderisme, rutes en bicicleta i activitats autoritzades en sòl no urbanitzable. Els petits nuclis històrics amb 

edificis religiosos centrals creen un reclam d’interès cultural.   

Els nuclis urbans principals propers són Vilademuls (1,06 km, NO) amb 835 habitants al llarg de 61,5 km2 

(13,58 hab./km2), Bàscara (3,37 km, NE) amb 1.001 habitants en 17,5 km2 (57,2 hab./km2) i Viladasens (4,71 km, 

SE) amb 206 habitants en 15,7 km2 (13,12 hab./km2). La capital del Pla de l’Estany, Banyoles, es troba a 9,0 km 

O. Finalment el nucli de la Població de Terradelles es situa a 734 m SO.     
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Figura 11: Elements característics del paisatge pròxim. En general, es tracta d’un mosaic agroforestal 

mediterrani de secà amb construccions disseminades. Font: ICC 

Figura 12: Els nuclis de població propers són de petita dimensió. Font: ICC  

GI-513 
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5.3 DINÀMIQUES DEL PAISATGE ACTUAL 

En trets generals, el paisatge ondulat es troba cobert amb el típic mosaic agroforestal amb predominança de 

la massa forestal en les zones de més altura incrementant-ne el risc d’incendi donat el seu baix aprofitament i 

el fet d’estar formada, principalment, per pinedes de pi blanc que són força inflamables. Una altra dinàmica que 

ha tingut lloc els darrers anys ha estat l’aparició de moltes construccions pecuàries i l’efecte que han tingut en 

la declaració de les zones vulnerables per nitrats. Han ocasionat un canvi en la finalitat productiva dels propis 

camps de cultiu. Les transformacions elementals es deuen bàsicament a la seva posició central en el corredor 

mediterrani i al traçat de la xarxa de comunicació principal. Han ocasionat modificacions en el relleu, valors 

ambientals i fragmentació física i social entre els municipis.  

En el mateix sentit, la dinàmica prevista es troba relacionada amb aquestes infraestructures. La gran majoria 

experimenten o han experimentat ampliacions i un increment de la seva presència i ocupació. També s’observa 

una tendència d’augment de la xarxa elèctrica. Per tant, en un futur es pot accentuar el risc de fragmentació 

entre les dues divisions generades pel pas d’aquestes construccions que creuen de nord a sud la unitat. Tot i 

això, els nuclis disseminats històrics no haurien d’experimentar canvis ni creixements gràcies a les figures 

urbanístiques municipals i supramunicipals que ordenen els territoris. Per una banda, els petits nuclis s’orienten 

a una millora i recuperació mentre que els de més dimensió ho fan amb previsions de creixement limitades i 

justificades a les necessitats socioeconòmiques. Caldrà preservar els conreus de secà com a discontinuïtat 

forestal que alhora servirà com a fonament per la perpetuació de l’activitat agrària. Per altra banda, pels conreus 

de regadiu propers al Ter es preveu que segueixin en bon estat gràcies a les polítiques de desenvolupament 

rural. 

5.4 VALORS 

A continuació es seleccionen alguns dels valors més significatius del paisatge: 

Valors naturals i ecològics: La unitat és travessada pels rius Fluvià i Ter que al mateix temps són els més 

importants de les comarques gironines. Aquest fet, unit al mosaic agroforestal poc poblat, li confereix moltes 

propietats relacionades amb la connectivitat ecològica tant exterior a la unitat com a nivell interior. Aquest fet 

ve potenciat per la xarxa hídrica de petita dimensió que desemboca, intermitentment, en els cursos principals. 

Sovint porten associats hàbitats de vegetació de ribera d’alt valor ambiental que se sumen a un àmbit ja de per 

si prou poblat. Permeten la vida a moltes espècies que requereixen de zones humides. D’altres espais de valor 

natural són les illes fluvials que permeten la nidificació de vàries espècies d’ocells. Els espais de la xarxa Natura 

2000 es concentren, precisament, a les ribes dels rius i en algunes rescloses.  

Valors estètics: L’heterogeneïtat del paisatge amb textures i colors que varien de forma estacional al llarg de 

l’any. El patró agrari d’alternança entre boscos d’alzina i pins amb els camps de conreu ja sigui en forma de 

guaret, plantacions de gira-sols o bé en període primaveral.  

Els petits nuclis històrics situats en les posicions elevades de les ondulacions que mantenen les seves 

característiques identificadores al llarg dels anys. Alguns d’ells són Orfes i Vilopriu. Aquests nuclis es reparteixen 

de forma disseminada entre el mosaic com a un tret distintiu més. Diverses plantacions antròpiques de 

pollancres i plataners que se sumen a la vegetació associada als cursos hídrics.   

Valors culturals: Es tracta d’una zona de tradició agrícola de manera que existeix un seguit de masies i petits 

nuclis tots ells catalogats o sota figures de protecció que cal preservar. Entre aquests nuclis s’hi troba el de 

Vilademuls i el de Galliners. Paral·lelament també s’hi van edificar ermites, esglésies i castells que poden originar 

visuals des de diversos punts de la unitat. Per altra banda, la xarxa de comunicació secundària es troba ben 

integrada al paisatge ja que ressegueix les seves línies definitòries no havent generat alteracions substancials 

pel que fa a moviments de terres o altres actuacions agressives. Vilademuls és una vila amb elements fortificats.   
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5.5 COMPONENTS  

A continuació es defineixen els elements naturals i de paisatge més rellevants de l’entorn pròxim de la zona 

on es pretén ubicar la instal·lació solar fotovoltaica objecte d’aquest estudi. Cal recordar que el terreny on es 

pretén implantar l’actuació es qualifica pel planejament territorial com a protecció territorial. Així doncs, la 

biodiversitat característica de la zona es basa en els mosaics agroforestals amb poca presència antròpica i molt 

disseminada i, per tant, poc alterats o modificats. S’uneix l’absència d’elements hídrics significatius propers. 

L’índex de connectivitat terrestre general és baix. No forma part de cap connector ja sigui principal, secundari, 

terrestre o fluvial, ni cap àrea d’interès per la connectivitat terrestre. El connector ecològic més proper és de 

tipus fluvial i principal; corresponent al pas del riu Ter.   

En primer lloc, cal dir que el projecte no es troba inclòs en cap espai SENP, és a dir, no forma part de la 

Xarxa Natura 2000, Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) o Espai Natural de Protecció Especial (ENPE). Tampoc 

ho fa amb cap zona d’interès faunístic i florístic, zones humides, aqüífers protegits, forests públiques, arbres 

monumentals ni espais d’interès geològic. Tampoc forma part de cap zona de protecció per a l’avifauna amb 

la finalitat de reduir les riscos d’electrocució envers línies elèctriques a banda de què no es preveu cap afectació 

negativa perquè totes les línies elèctriques de baixa i mitjana tensió es canalitzaran sota l’estructura i 

s’enterraran evitant esteses aèries.  

5.5.1 FAUNA  

 En primer lloc cal fer menció a una espècie d’especial interès del territori com és la llúdriga:  

 Tot el tram del riu Fluvià proper a Vilademuls està inclòs en el Pla de Conservació de la Llúdriga a 

Catalunya (Ordre MAB/138/2002 de 22 de març, DOGC núm. 3628 de 03/05/2002. La llúdriga (lutra lutra), 

que habitava la majoria dels cursos fluvials dels Pirineus i Prepirineus, es troba actualment en regressió degut 

a la destrucció del seu hàbitat que correspon als boscos de ribera. Per aquest motiu aquesta espècie es troba 

protegida segons la llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat que 

l’inclou en l’Annex II (espècie d’interès comunitari per a la preservació de la qual s’han de designar zones 

especials de conservació) i en l’Annex IV (espècies que seran objecte de mesures de conservació especials 

quant a l’hàbitat, amb la finalitat d’assegurar-ne la supervivència i la reproducció en l’àrea de distribució). 

També es troba protegida segons el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 

la Llei de protecció dels animals: espècie protegida de la fauna salvatge autòctona.  

Continuant en ambients aquàtics, apareixen peixos propis de la comarca del Pla de l’Estany, 
concretament, de les conques del riu Fluvià i del riu Ter. Es tracten d’espècies autòctones de rius mediterranis 
a excepció de la gambúsia (Gambusia holbrooki) i del gardí (Scardinius erythrophtalmus) que van ser 
introduïts durant el segle XX. Són exemples el barb de muntanya (Barbus meridionalis), l’anguila (Anguilla 

anguilla), la carpa (Cyprinus carpio) i la bagra (Leuciscus cephalus).  

Dels amfibis se’n remarca la salamandra (Salamandra salamandra), que habita especialment els recs i 
rieres de les conques del Ter i del Fluvià, galàput granoter (Discoglossus pictus), el tòtil (Alytes obstetricans), 
la granota verda (Rana perezi), el gripau comú (Bufo bufo) i del tritó palmat (Triturus helveticus).  

Els rèptils del municipi consisteixen en la bívia de tres dits (Chalcides striatus), el dragó (Tarentola 

mauritanica), la colobra (Natrix maura), la serp de Montpeller (Malpolon monspessulanus). Tant el dragó 
com la serp de Montpeller es consideren molt abundants. També hi és present el llangardaix comú (Lacerta 

lepida), el llangardaix ocel·lat (Timon lepidus), la sargantana vulgar (Podarcis hispanica), la sargantana 
cuallarga (Psammodromus algirus) i la marieta (Anguis fragilis), entre d’altres.  

En quant a l’avifauna, hi ha una gran quantitat d’espècies distribuïdes pel territori entre les quals 
apareixen les de tipus nidificant com pot ser el cabusset (Tachybaptus ruficollis), el martinet menut 
(Ixobrychus minutus), l’aligot vesper (Pernis apivorus), l’astor (Accipiter gentilis), el gamarús (Strix aluco), el 
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picot verd (Picus viridis), el picot negre (Dryocopus martius), el gaig (Garrulus glandarius), la merla (Turdus 

merula), el rossinyol (Luscinia megarhynchos), l’esparver vulgar (Accipiter nisus), l’aligot comú (Buteo buteo), 
el xoriguer comú (Falco tinnunculus), el falcó peregrí (Falco peregrinus), la perdiu roja (Alectoris rufa), el 
cargolet (Troglodytes troglodytes), l’oriol (Oriolus oriolus), el picot garser gros (Dendrocopos major), la polla 
d’aigua (Gallinula chloropus), el pinsà (Fringilla coelebs), la mallerenga blava (Parus caeruleus) i el blauet 
(Alcedo atthis), entre d’altres.  

Addicionalment, els ardeids i els rapinyaires tenen representació en forma de l’àguila marcenca 
(Circaetus gallicus), l’àguila calçada (Hieraetus pennatus), la cogullada (Galerida cristata) i l’alosa (Alauda 

arvenses).   

En últim terme i en gran nombre, s’hi troben els mamífers, els quals gaudeixen d’àmplies distribucions 
al llarg del territori. Algunes espècies són l’eriçó (Erinaceus europaeus), la musaranya vulgar (Crocidura 

russula), la guineu (Vulpes vulpes), el gorjablanc (Martes foina), la mostela (Mustela nivalis), la pudenta 
(Mustela putorius), la geneta (Genetta genetta) i el toixó (Meles meles). Espècies comunes com el conill 
(Oryctolagus cuniculus) i el porc senglar (Sus scrofa), aquest últim en abundància. El gat salvatge (Felis 

silvestris) pràcticament es troba extingit al municipi. També és probable l’aparició del visó americà (Mustela 

vison) i el cabirol (Capreolus capreolus).  

Dels invertebrats se’n menciona les papallones de l’arboç (Charaxes jasius) i la graèlsia (Graellsia 

isabelae). Donada la proliferació de pinedes de pi blanc també comporta l’existència d’erugues 
processionàries (Thaumetopoea pityocampa).    

5.5.2 FLORA  

Pel que a les espècies vegetals, cal tenir en compte les comunitats forestals escleròfil·les dins d’un 
paisatge marcadament agrícola amb conreus herbacis extensius de secà. La xarxa hidrogràfica permet que 
proliferin boscos caducifolis de ribera, que serveixen de refugi per a moltes plantes que requereixen 
d’ambients humits. Se’n destaca l’alzinar litoral (Quercetum ilicis pistacietosum) com a comunitat forestal de 
caràcter climàcic i estès al llarg de tota la zona. No obstant, els boscos dominats per alzines són poc freqüents 
i es solen combinar amb formacions de pi blanc (Pinus halepensis) que els cobreixen donada la seva altura 
superior. Sovint, aquests alzinars es troben en processos de reconstitució. Concretament, pot donar-se el cas 
de boscos on les alzines tenen un recobriment molt ampli de pins i presenten un sotabosc de plantes 
d’ambients ombrívols com el galleranc (Ruscus aculeatus), el marfull (Viburnum tinus), el ginebre (Juniperus 

communis) o l’heura (Hedera helix). Per altra banda, també s’identifiquen les pinedes altes que presenten un 
sotabosc més esclarissat amb aspecte de màquia, on les alzines són de caràcter arbustiu i es barregen amb 
l’arboç (Arbutus unedo) o l’aritjol (Smilax aspera). Finalment, també es combina amb roure martinenc 
(Quercus humilis).  

A continuació se’n remarquen les brolles i els prats secs calcícoles. Les formacions esmentades 
anteriorment les han relegat a zones cremades. Es tracten de brolles calcícoles de romaní (Rosmarinus 

officinalis) i bruc d’hivern (Erica multiflora). L’abandonament de la silvicultura ha fet que els prats siguin molt 
localitzats, sovint formats per joncedes (Plantagini-Aphyllanthetum). Al sector oriental apareixen petits 
pradells de crespinells (Sedum sp. pl.) i plantes anuals, com l’alfolva de Montpeller (Trigonella monspeliaca) 
que colonitzen els escassos afloraments de sòl pedregós.  

Tenint en compte el paisatge agrícola predominant també és possible observar espècies als marges dels 
camps de conreu donades les bones condicions de sòl pel que fa a humitat i profunditat arrelable. Les 
espècies que ocupen aquests perímetres allargassats són els fenassars (Brachypodietum phoenicoidis). Es 
tracta de comunitats de caràcter herbaci que apareixen ben constituïdes i poden estar acompanyades 
d’espècies d’interès com la gresolera del vent (Phlomis herba-venti) i el tàrrec de prat (Salvia pratensis). 
També apareix la bardissa d’espinavessa (Pyro-Paliuretum spina-christi). Per altra banda, tot i ocupar poca 
superfície, també cal mencionar els boscos de ribera composats per pollancredes (Populetum albae) amb les 
espècies pròpies d’arbre blanc (Populus alba), pollancre (Populus nigra), i salze blanc (Salix alba), i els sargars 
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(Saponario-Salicetum purpureae), amb sarga (Salix elaeagnos) i herba sabonera (Saponaria officinalis). Als 
torrents de poca entitat hi apareixen freixenedes i plataners.  

Pel que fa el tram del riu Fluvià que transcórrer per Vilademuls, cal tenir en compte la presència de la 
comunitat de codolars de riu (Andryaletum ragusinae), cada cop menys freqüent.  

Als conreus, les comunitats arvenses corresponen a la niella (Agrostemma githago), la nigel·la gàl·lica 
(Nigella gallica) o la silene vermellenca (Silene rubella) que es barreja amb els cereals.  

Finalment, se’n remarca diferents espècies d’interès tals com el lliri pudent (Iris foetidissima), que creix 
a les freixenedes d’àmbits humits, per exemple, als torrents afluents del Fluvià. La lleteresa (Euphorbia 

seguieriana) i el grèvol (Ilex aquifolium).  

L’hàbitat d’interès comunitari més proper al parc solar consisteix en boscos d’Alzinars i carrascars tot i que 

no és prioritari. Són les masses forestals de l’entorn del terreny agrícola respecte les quals s’ha deixat una 

distància prudencial per a no ser afectades.  

5.5.3 CLIMATOLOGIA  

Vilademuls es situa a la zona classificada com a Mediterrani Prelitoral Nord.  

Al territori del Pla de l’Estany, la precipitació mitjana anual oscil·la entre els 700 mm i els 1.000 mm, amb 

una tendència creixent d’est a oest, de manera que es pot considerar com a abundant. Es tracta, per tant, 

d’una pluviometria medioeuropea però amb un règim típicament mediterrani al concentrar les precipitacions 

a la tardor i a la primavera. Internament, existeixen diferències dins la comarca, fet que provoca que al nord 

hi hagi concentracions a la primavera mentre que al sud i est hi plou més a la tardor.  

La temperatura mitjana anual a la major part de la comarca es situa entre els 14˚C i els 16˚C. El relleu 

determina que els valors termomètrics mitjans disminueixen cap a ponent a causa de l’efecte de l’altitud. Les 

temperatures presenten una dinàmica típica d’una àrea de clima mediterrani, amb les mínimes hivernals.  

Els vents predominants al Pla de l’Estany actuen des del NO, durant tot l’any, i des del SE, que és notori a 

la primavera i a l’estiu. Les mitjanes mensuals soles estar entre els 0,5 m/s i els 2 m/s, mentre que les ràfegues 

de vent s’associen a vents de component N, tramuntana i mestral especialment. Donat el relleu accidentat 

del territori, és possible que aparegui la boira durant l’hivern, degut al fenomen de la inversió tèrmica, tot i 

que cada cop és menys habitual donat l’augment de les temperatures.  

Prenent les dades de la normal climàtica més propera se’n dedueix, concretament, que les precipitacions 

superen valors de 90 mm durant el mes de novembre. La precipitació més baixa es dona al gener amb 23,7 

mm. La temperatura mitjana anual és de 15,3 ºC i la precipitació acumulada és de 711,7 mm. L’amplitud 

tèrmica correspon a 16 ºC. 

Si utilitzem l’índex de Fournier per a calcular l’erosió potencial obtenim que: 

� �� ����	
�� = � =  

�


=

98,3�

711,7
= 13,58 

On: Pi correspon a la precipitació mensual màxima (novembre) i P la precipitació acumulada anual. Ja que 

el valor de k és inferior a 60, el territori presenta un risc d’erosió mínim. Per altra banda, la climatologia és 

pròpia d’ambients fitoclimàtics relacionats amb la vegetació forestal sub-humida.  
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5.5.4 GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA  

Consultant les dades de l’ICGC, l’àmbit del parc es troba en una zona ocupada per la formació codificada 

com a NMPcg construïda per conglomerats, gresos i lutites del Miocè-Pliocè. Per altra banda, s’estenen 

franges resseguint les fondalades i torrents constituïdes per terrasses fluvials. Concretament, el codi Qr es 

troba format per dipòsits dels llits actuals de les rieres i dels torrents mentre que el codi Q es troba construït 

per sediments recents de fons de valls, rieres i peu de mont; ambdós de l’Holocè.   

 

Figura 13: Climograma de la població de Banyoles, la normal climàtica més propera. Font: Meteocat 

Figura 14: Unitats geològiques. Es marca l’àmbit del parc amb un cercle blau. Font: ICGC 
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Més enllà de les formacions geològiques esmentades, els horitzons propers dels terrenys de l’àmbit 

d’estudi són propis d’una àrea de conreu  i, per tant, es troben formats per una composició de sorres, llims, 

argiles i fragments litificats. L’espai d’interès geològic més pròxim correspon a la Conca lacustre de Banyoles 

– Besalú, a uns 11,0 km a l’oest, al municipi de Banyoles. 

Des d’una perspectiva geològica a escala regional, l’àrea considerada correspon a materials pliocènics, on 

constitueixen glacis, ventalls al·luvials i planes al·luvials formats com a conseqüència de l’enfonsament de la 

depressió de l’Empordà i del desmantellament dels relleus eocènics adjacents. Per tant, els materials propis 

provenen de la sedimentació sobre el sòcol eocènic. En general, es tracta de conglomerats, gresos, lutites 

ocres i vermelles, i argiles vermelles. A les ribes del Fluvià i del Ter apareixen franges de gran extensió 

corresponents a dipòsits al·luvials quaternaris estructurats en terrasses de potències variables. A nivell 

regional es tracta de la Depressió litoral i prelitoral, concretament, la Plana de l’Empordà.  

  Geomorfològicament, l’àmbit forma part de la zona emergida amb un fons morfoestructural dominat per 

una conca cenozoica i una litologia bàsica de roques detrítiques de gra groller. Com a elements i formes de 

relleu propis a destacar s’identifiquen fons de vall, ventalls al·luvials i escarpaments de terrasses.  

5.5.5 COBERTES DEL SÒL  

 

  Les referències cadastrals que ocuparà el parc solar presenten un ús principal agrari i, específicament, 

cultius de secà extensius. L’ordenació de panells s’emplaçarà íntegrament damunt de superfície cultivable 

evitant l’afectació sobre la vegetació d’alçada dels marges. Aquests elements arboris actuen com a 

apantallaments naturals i agents de transició ecològica. Proliferen els prats i herbassars en petites franges 

perimetrals als camps de conreu de major extensió i alguns boscos clars en les zones de major altitud.  

Figura 15: Mapa de cobertes del sòl. Es remarca la superfície ocupada pel parc solar. Font: ICGC 
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6. PAISATGE DEL LLOC I PROJECTE 

6.1 DESCRIPCIÓ DE L’EMPLAÇAMENT 

6.1.1 ESTRUCTURA DE LA UBICACIÓ   

La planta solar s’emplaça al Polígon 7, Parcel·les 287 i 291 del terme municipal de Vilademuls. Es tracta 

d’una actuació que ocupa una superfície de 25.758 m2. El lloc on es pretén ubicar els panells solars és un 

camp de conreu herbaci de secà, cerealístic, que actualment s’hi cultiva blat tou, sovint alternat anualment 

amb ordi o sorgo. La matriu agrària característica es basa en àmplies feixes de pendents suaus que no han 

requerit, gairebé, la creació de marges interns per a ser cultivats més enllà dels que tenen una funció 

delimitadora. Cal dir que és la zona més adequada per la interconnexió de la planta solar, a la infraestructura 

en MT propera a la tanca perimetral oriental a un suport elèctric existent.    

Segons les dades cadastrals, el pendent mig del recinte 3 de la parcel·la 287 correspon al 7,10% essent en 

la seva totalitat terra cultivable, fins a 11,9978 ha. La resta de la parcel·la, i a banda de la terra cultivable, es 

troba constituïda per terreny forestal. Per altra banda, el recinte 2 de la parcel·la 291, el qual suposa un 

98,84% del total de superfície, presenta un pendent del 10,50%. A trets generals, la cota de la banda superior 

del terreny correspon a 134 m i va disminuint entorn els 120 m en direcció sud i al llarg de 450 m.   

Consultant la cartografia disponible, el terreny no forma part de cap pla de regadius de cap tipologia. En 

total la superfície agrícola del municipi ascendeix a 2.475 ha de les quals 210 ha són de regadiu. Per altra 

banda, tampoc forma part de cap zona de policia, servitud o inundable en qualsevol període de retorn pel 

que fa els elements hídrics propers. 

Finalment, cal mencionar que el municipi de Vilademuls es troba en una zona vulnerable per nitrats. 

Figura 16: S’observa el patró agrari format per les àmplies feixes entre els retalls forestals. Font: SigPAC 

Parcel·la 291 

Parcel·la 287 
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6.1.2 ALTERNATIVES D’EMPLAÇAMENT    

Per tal de proposar diverses alternatives d’ubicació a tenir en compte cal que es mantinguin uns trets 

comuns a nivell ambiental, paisatgístic i socioeconòmic. Així, els criteris considerats són els següents: 

− En primer lloc cal establir un límit territorial que serveixi com a marc de referència per tal de no separar 
una distància massa elevada les alternatives. Això suposaria una pèrdua de validesa ambiental i 
paisatgística ja que l’entorn presenta un gradient de canvis molt elevat. La necessitat de reduir la zona 
d’estudi també és positiu ja que, molt probablement, es mantindrien les mateixes unitats de paisatge. 
D’aquesta manera és possible trobar orografies similars, una geologia pròpia de la zona i usos del sòl 
homogenis.   

− Cal que es compleixin els criteris de viabilitat estratègica, és a dir, s’ha de mantenir una uniformitat entre 
planejaments municipals i plans territorials. En aquest cas, s’han definit les alternatives dins del municipi 
de Vilademuls que es troba dins del Pla territorial Parcial de les Comarques Gironines.  

− Pel que fa als criteris de viabilitat tècnica, és necessari que hi hagi una infraestructura de mitjana tensió 
prop de les ubicacions per tal de poder evacuar l’energia elèctrica a la xarxa elèctrica de distribució sense 
necessitat de construir trams aeris de gran longitud amb suports d’alçada amb els riscos associats.  

− És necessari evitar les zones que estiguin incloses en qualsevol sistema d’espais protegits, especialment 
la xarxa Natura 2000, o que formin part d’hàbitats d’interès comunitari.   

− Cal que els accessos siguin existents.  

− Evitar l’ocupació de terrenys que continguin jaciments arqueològics o paleontològics.  

− Mantenir una distància de seguretat respecte les zones inundables en qualsevol període de retorn.  

− No ocupar zones humides o forests públiques.  

 

• ALTERNATIVA ZERO 

L’alternativa zero consisteix en la no execució del parc solar PS Vilademuls.  

No realitzar aquesta instal·lació suposaria una oportunitat perduda per a la millora energètica del territori 

català. Actualment i després d’haver revisat el context actual es tractaria d’una decisió errònia que aniria 

contra la voluntat i les directives que s’han establert al llarg dels últims anys. El Decret-Llei 16/2019, de 26 

de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables estableix 

les eines necessàries per tal de poder tirar endavant projectes d’aquesta tipologia gràcies a una agilització 

dels tràmits i l’establiment d’una òptica enfocada a la necessitat de fomentar l’ús de les energies renovables, 

expressament, per a la producció d’energia elèctrica.  

Després de realitzar la consulta a la Ponència d’energies renovables es va concloure que no existeix cap 

element, d’entrada, que impossibiliti l’execució del projecte sempre i quan s’apliquin els criteris i mesures 

d’integració descrits i proposats pels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya i de la pròpia 

enginyeria constructora.  

Inicialment, existeix la falsa sensació de què no executar la instal·lació suposa preservar el medi ambient 

però, en aquest cas, no és així. Es tracta d’una instal·lació que a mesura que passa el temps inverteix el cost 

inicial i aporta una millora constant no només en el medi envoltant sinó també a través de repercussions 

positives a nivell general. Per altra banda, durant el manteniment de la instal·lació no hi haurà una activitat 

més elevada que la que pot tenir actualment pel propi cultiu de secà i la maquinària que cal per poder 

explotar-lo. S’inclouen els impactes positius sobre l’aspecte socioeconòmic al no acceptar l’alternativa zero. 

L’execució comportarà la creació de nous llocs de treball i l’augment del dinamisme d’altres sectors implicats.    
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• MAPA D’UBICACIÓ  

 

 

Les tres alternatives d’emplaçament estudiades són les següents: 

 

Alternativa Polígon Parcel·la Referència cadastral 
Principal ús 

actual 
Qualificació 

A1 

2 116 17232A002001160000ZD 

Conreus 

herbacis de secà 

20b. Sòl rústic comú: 

agrícola comú 

2 117 17232A002001170000ZX 

2 118 17232A002001180000ZI 

2 119 17232A002001190000ZJ 

2 120 17232A002001200000ZX 

A2 7 
287 17232A007002870000ZD Conreus 

herbacis de secà 

20a. Sòl rústic comú: 

rústic o erm comú 291 17232A007002910000ZX 

A3 13 37 17232A013000370000ZA 
Conreus 

herbacis de secà 

20b. Sòl rústic comú: 

agrícola comú 

Taula 2. Dades cadastrals de les alternatives. Font: Cadastre  

 

Figura 17: Es proposen tres alternatives d’emplaçament. Totes al terme municipal de Vilademuls. Font: ICC 

A1 

A2 

A3 
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• PROPIETATS DE CADA ALTERNATIVA  

Alternativa 1 

- És un terreny pla i continu sense desnivells importants. Es troba format per materials propis de la 

deposició sedimentària continental en terrasses fluvials. Per tant, això facilitaria les tasques de clavat 

al presentar un subsòl de consistència tova i disgregada.   

- Existeix una línia de mitja tensió molt propera. En principi es podria dur a terme la connexió a un suport 

metàl·lic existent, a uns 90 m del perímetre del parc. Cal tenir en compte que caldria creuar el camí 

d’accés en un punt.  

- Tot i que els accessos són existents, passen molt a prop d’una masia. El parc és proper i molt visible 
des de les zones residencials del nucli de Parets d’Empordà, sobretot, des del veïnat de Parets de Dalt.  

- El terreny agrícola és molt proper a la ribera del riu Fluvià. Això comporta que també ho sigui amb les 
seves zones de policia, inundables, l’àrea d’interès faunístic i florístic i la pròpia xarxa Natura 2000. 
També es troba dins del connector fluvial principal format pel riu Fluvià.  

Alternativa 2 

- És un terreny amb un pendent suau a sud de suficient superfície per donar cabuda a la quantitat de 
panells desitjada tot mantenint una separació amb els hàbitats d’interès comunitari pròxims.   

- Es troba allunyat de les zones habitades i de qualsevol altre punt del territori concorregut. 
Addicionalment, les masses forestals denses de l’entorn oculten l’àmbit fent que només sigui visible 
des de punts molt propers al nord i sud respectivament.   

- El terreny es qualifica amb la clau 20a. Es tracta del grau de protecció més baix en SNU des del punt de 
vista municipal i, per tant, el més adequat per a poder acollir una actuació d’aquest tipus. D’altres 
qualificacions també podrien ser compatibles però caldria no ocupar-les ja que persegueixen la 
protecció dels valors naturals, productius i paisatgístics.  

- El terreny no forma part de cap àrea de connexió ecològica, espai natural protegit ni zona inundable.  

Alternativa 3 

- Té el punt de connexió molt proper, a poques desenes de metres del perímetre del parc, doncs existeix 

una línia en MT amb varis suports metàl·lics a poques desenes de metres del perímetre del parc. Aquest 

tram discorre paral·lel a la línia de tren d’alta velocitat.  

- Actualment s’utilitza com a conreu de secà però el terreny està inclòs en un pla de regadiu en 
planificació de modernització anomenat “Altres regs del mig i baix Ter”.  

- El perímetre del parc entraria en contacte amb una zona de probable inundabilitat.  

- L’àmbit és molt proper a la via de tren d’alta velocitat i a la pròpia carretera GIV-5142 fent que la zona 
tingui una conca visual força elevada.  

- La part sud de l’àmbit de l’alternativa prové d’una rompuda forestal que va ser portada a terme amb 
l’objectiu d’augmentar-ne la superfície agrícola que ara es veuria ocupada.  

• ALTERNATIVA ESCOLLIDA 

S’escull l’Alternativa 2 ja que les condicions són idònies per l’exposat anteriorment, per l’acord 
favorable de la Ponència i per l’acord d’arrendament que han subscrit el promotor i el propietari dels 
terrenys. A més, la companyia elèctrica distribuïdora ha atorgat el punt de connexió (s’adjunta a 
continuació). 
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Proposta del punt de connexió acceptat 
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6.2 VISIBILITAT  

6.2.1 MÈTODE D’ELABORACIÓ  

La visibilitat s’ha determinat directament a partir de l’anàlisi sobre el terreny. La zona d’estudi sensible 

que envolta el camp es caracteritza per espais pròxims que corresponen a la xarxa viària i algunes zones 

habitades ja siguin masies o nuclis de població. Tenint en compte que l’àmbit del parc es situa en un terreny 

realment planer amb molts retalls de bosc no s’han detectat visuals llunyanes que sovint es poden prendre 

des de miradors o elements culturals tals com castells i altres construccions de valor històric o cultural sovint 

posicionades en alçada.   

Consultant les dades recollides al Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines es defineixen les 

següents consideracions preliminars:    

- El mirador més pròxim és el n˚72. Puig Castellar de Fontcoberta i es troba a uns 4,30 km de distància. La 

via de comunicació GI-513 discorre per l’est i el sud de manera que se n’avalua la visibilitat tot i que no 

es considera un itinerari paisatgístic sí que pot suposar un punt d’observació mòbil. 

- L’àmbit no forma part de cap paisatge d’atenció especial, patró estètic ni fons escènic emblemàtic. No 

forma part de cap àrea amb murs de pedra seca ni de la trama viària capil·lar d’arrel històrica.  

- La planta solar no forma part de cap àrea amb concentració d’esglésies i ermites, àrea amb concentració 

de castells ni hi ha valors propers lligats a l’aigua.  

A continuació es mostra una figura amb totes les visuals que s’han fotografiat i la seva direcció. 

Mapa 1. Situació de les visuals per la conca estudiada. Es troben recollides en els Plànols del present estudi. 
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• CONCA VISUAL 

Els punts del territori des dels quals eren possibles visuals de la zona d’emplaçament del parc s’ubiquen a pocs metres de l’àmbit. Les zones 

potencialment més sensibles a avaluar són la carretera GI-513 i el nucli de població de Terradelles.  

Visual 1. Des del camí rural a uns metres de l’entrada al recinte de Ca n’Onofre. A partir d’aquest punt el parc deixa de ser visible. 

Visual 2. Des del trencant de la carretera GI-513 al camí rural. No hi existeix visibilitat.  

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 03/06/2022, per A
lbert T

robalón V
illa (C

ol. 15305). Per validar la 
inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio i utilitzar el codi 64FB

215B
D

187D
845



 

 

 

P à g i n a  32| 78 
 

 

Visual 3. Des d’un punt del tram oriental de la carretera GI-513. Es constata la no visibilitat del parc gràcies als apantallaments arboris dels 

marges. La masia de Ca n’Onofre, per la seva banda, es troba envoltada de vegetació i ben delimitada de l’àmbit del parc, completament oculta.  

Visual 4. Des d’un punt del tram del sud-est de la carretera GI-513. La visibilitat 

continua no essent possible. Es remarca amb una fletxa la ubicació del parc darrere 

Ca n’Onofre 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 03/06/2022, per A
lbert T

robalón V
illa (C

ol. 15305). Per validar la 
inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio i utilitzar el codi 64FB

215B
D

187D
845



 

 

 

P à g i n a  33| 78 
 

 

Visual 6. Des del tram sud de la GI-513, prop de la rotonda que permet l’accés al nucli de Terradelles entre d’altres. Es 

tracta del segment des del qual el parc sí que és visible. S’observa la línia de 25 kV a la qual es connectarà la instal·lació.  

Visual 5. Des del tram sud de la GI-513, prop de l’entrada habitual al camp de conreu. Forma part del segment des del qual el parc sí que és visible.  
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Visual 7. Des de l’entrada a la masia de Cal Coronel. En aquest punt de la carretera GIV-5141, el parc deixa de ser visible ja que torna a iniciar-se la massa forestal.  

Visual 8. Al llarg del tram proper de la carretera GIV-5141, a l’oest del parc. En general l’apantallament forestal s’estén en ambdós bandes del terreny.   
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 Visual 9. Des del camí rural que transcorre al nord del parc. Al trobar-se a la mateixa cota, l’accés no requereix de cap actuació específica.   

Visual 10. Des del nucli de Terradelles. A la llunyania només es distingeix la línia elèctrica però cap franja del terreny del parc.    
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6.3 PROGRAMA I REQUISITS DEL PROJECTE   

6.3.1 FINALITAT I JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE   

La proposta consisteix en una instal·lació de producció d’energia elèctrica d’origen solar que s’emmarca en 

el marc actual energètic i amb els plans de futur d’implantació d’energies renovables per tal de complir amb 

els objectius de reducció d’emissions de CO2 units a la crema de combustible fòssils, reduir la demanda 

energètica exterior, i descentralitzar la generació a nivell territorial, a gran escala.  

S’han escollit aquests terrenys per la seva idoneïtat per a la interconnexió amb les línies d’evacuació 

d’energia i per les característiques del terreny que permet donar cabuda a tota la superfície necessària pel 

camp fotovoltaic tot integrant-se amb el planejament territorial, municipal i sectorial. Des del punt agrològic, 

es tracta del terreny amb unes característiques edàfiques que s’allunyen de l’alta producció donat els 

pendents superiors al 5% presents a diferents zones de l’àmbit. Ambientalment no s’ha detectat cap element 

insalvable que faci, d’entrada, inviable la seva construcció segons acord de la Ponència d’energies renovables 

i es respecta el patró agrari específic de manera que s’utilitzaran accessos existents i es conservarà la vegetació 

dels marges exteriors tot adaptant la distribució de panells als límits físics del terreny i a les servituds viàries. 

Cal doncs, a través del present estudi, justificar que l’actuació és compatible amb el paisatge actual i s’integra 

adequadament. Finalment, les actuacions d’aquest tipus es preveuen en el Catàleg de Paisatge de les 

Comarques Gironines en forma d’objectius i previsions de futur.  

6.3.2 REQUISITS TÈCNICS I PROCESSOS 

La superfície principal requerida en aquest tipus de projecte ve donada per l’ocupació de les estructures 

fotovoltaiques que fixen els panells solars tot atorgant-los la inclinació i per les distàncies mínimes de 

separació entre elles per tal que no es facin ombra. La superfície de les parcel·les i dels seus recintes interiors 

és suficient per a ubicar-hi el parc solar en la seva totalitat en un sol conjunt agrupat entre contorns ben 

delimitats sense discontinuïtats ni morfologies irregulars. Les estructures de suport dels panells es claven 

directament al subsòl aprofitant la consistència tova i poc consolidada pròpia d’un camp de conreu. Poden 

variar lleugerament l’altura dels panells respecte la superfície per assegurar que s’integren en el pendent 

existent i no generen relleus abruptes. La compactació màxima de les estructures de suport possibilita disposar 

d’un espai de transició al voltant del parc.  

És necessari, que es pugui connectar la instal·lació a una infraestructura MT propera per reduir les esteses 

de cablejat, especialment aèries. En aquest cas, la línia MT on connectar la planta es troba a uns 30 m.  

Els accessos són existents, de curta longitud i no presenten factors susceptibles de ser impactats.  

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Les taules de panells solars es disposen en dues fileres. Es deixen vials lliures de circulació interna. 
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6.3.3 COMPONENTS DEL PROJECTE  

El parc solar fotovoltaic estarà format per diversos elements característics fàcilment identificables que 

s’enumeren en els següents punts. A nivell de resum, la instal·lació es troba formada per 3.798 panells solars 

fotovoltaics monocristal·lins de 540 Wp cadascun, 8 inversors de 185 kWn i 1 inversor de 215 kW fent un total 

de 2.050,92 kWp i 1.695,00 kWn. El tipus d’estructura és fixa, clavada al subsòl i sense tecnologia de seguiment 

per reduir, al màxim, l’impacte visual i paisatgístic. El camp fotovoltaic es trobarà orientat al sud amb azimut 

de 0˚ i una inclinació òptima de 30˚. Per tal d’elevar la tensió de l’energia generada i poder abocar-la a la xarxa 

de distribució MT caldran dos centres de transformació de 1.000 kVA i 800 kVA, respectivament. Finalment, 

el centre de mesura i maniobra s’encarregarà de fer el recompte d’energia generada, abans de la 

interconnexió. Serà accessible des de la via pública ja que és requisit normatiu elèctric.  

• TANCA PERIMETRAL I SISTEMA DE VIGILÀNCIA 

Es realitzarà un tancament perimetral mitjançant una malla plastificada de color verd fosc amb unes portes 

de 4 m d’amplada per l’entrada de vehicles i persones. La tanca serà d’uns 2,00 metres d'alçada i garanteix un 

impacte visual baix. Com a mesura correctora, si apareix la necessitat, es disposaran plantes autòctones per 

la part exterior de la tanca que permetin ocultar les visuals a través d’aquesta a l’interior del camp fotovoltaic 

tot i que existeix, actualment, una gran quantitat de vegetació al tractar-se d’un mosaic.    

Per la fixació dels pals s'utilitzaran petits daus de formigó, fàcilment recuperables en cas que s'hagi de 

retirar la tanca. D’aquesta manera no és necessari disposar elements construïts a nivell de sòl que 

obstaculitzarien el drenatge natural i el pas de la fauna.  

Per completar el sistema de seguretat es preveu la instal·lació de càmeres d’infrarojos de vídeo per la 

vigilància i el manteniment dels mòduls fotovoltaics. Permeten el seu funcionament en horari nocturn.  

Les càmeres estaran instal·lades a una alçada mínima de 3 metres per mitjà d’uns suports, a una distància 

suficient entre elles per a què el perímetre del parc solar resti sota vigilància per possibles furts dels elements 

de la instal·lació. 

 No es preveu la instal·lació d’enllumenat exterior. L’única il·luminació que es farà servir serà de caràcter 

mòbil, puntual i provisional durant les tasques constructives i de desmantellament en cas de què no es disposi 

de suficient llum natural. Es prioritzarà totes les tasques de manteniment durant el dia reduint el consum 

energètic innecessari. 

Per tal de garantir la permeabilitat faunística es deixaran espais d’1 m2 amb alçada mínima de 25 cm, cada 

25 m de la tanca. La longitud d’aquests passos correspon a 4 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19: Els sistemes de seguretat de la instal·lació es basaran en una tanca i càmeres de vigilància.  
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• GENERADOR SOLAR  

Està format per una sèrie de mòduls o panells fotovoltaics de les mateixes característiques i connectats 

entre ells en sèrie fent petites cadenes d’agrupacions per assolir les tensions necessàries pels inversors. Els 

panells fotovoltaics monocristal·lins utilitzats són marca JINKO i model JKM540M-72HL4-V amb 540 Wp de 

potència i tecnologia MBB per a reduir la distància entre cel·les. El circuit intern està intercalat entre el front 

de vidre i una làmina dorsal d’EVA, tot això emmarcat en alumini anoditzat i segellat amb cinta d’unió d’alta 

resistència. La caixa de connexions situada a la part posterior conté els terminals positiu i negatiu i es troba 

construïda amb monocarbonat i inclou díodes by-pass.  

El panell gaudeix de resistència en condicions climatològiques adverses amb un certificat amb alta 

resistència mecànica a càrregues de vent (2.400 Pascal) i càrregues de neu (5.400 Pascal). També resisteix les 

condicions ambientals extremes amb l’alta resistència a la brisa marina i l’amoníac, certificat per TÜV NORD. 

El coeficient de temperatura millorat redueix la pèrdua de potència en altes temperatures. Gaudeix d’un 

tractament antireflectant (ARC) de 3,2 mm per evitar els efectes de reflexió i enlluernament.  

 

• ESTRUCTURA 

L’estructura de suport del panells solars fotovoltaics estarà formada per un conjunt de perfils metàl·lics 

d’acer galvanitzat que formen taules de panells fotovoltaics d’uns 9,00 m d’amplada i uns 2,82 m d’alçada, 

clavades directament al subsòl. L’afectació sobre el terreny és mínima evitant cimentacions continues que 

farien difícil la seva retirada a gran escala durant el desmantellament del parc. 

Per tal de realitzar les tasques de clavament dels perfils conformats C a terra, que actuen com a pilars, 

s’utilitzen premses hidràuliques especials, respectuoses amb el terreny. Depenent de la qualitat del terreny, 

en subsòls rocosos, és possible fer servir martells hidràulics amb possibilitat d’equipament de trepant.  

El fabricant de l’estructura facilita els informes tècnics que garanteixen l’estabilitat i resistència de tots els 

components davant totes les càrregues, incloent el vent i la neu, a què es trobaran sotmesos durant tota la 

seva vida útil, que arriba als 35 anys. La normativa vigent correspon al Codi Tècnic de l’Edificació.   
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Figura 21: Els inversors es situaran sota els panells optimitzant l’espai disponible i reduint l’impacte visual. 

Font: Fronius 

- El sistema plantejat es basa en el recolzament de perfils portants sobre dos perfils verticals clavats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• INVERSORS DE XARXA 

El corrent produït pels panells fotovoltaics és en forma de corrent continu. Per tal de poder abocar a la 

xarxa elèctrica aquesta energia generada és necessari transformar-la en corrent altern. Haurà de tenir unes 

característiques d’ona sinusoidal requerides per la normativa vigent en matèria de compatibilitat 

electromagnètica, nivells d’harmònics i funcionament davant els forats de tensió eòlics. D’aquesta funció se 

n’encarreguen uns aparells electrònics anomenats inversors o onduladors de corrent de connexió a xarxa. 

La instal·lació fotovoltaica es realitzarà amb inversors Huawei SUN2000 trifàsics de 215 kW i 185 kW de 

potència i, els quals convertiran el corrent continu (CC) en corrent altern (CA). Es tracta d’uns inversors que 

pel seu grau de protecció i aïllament es poden instal·lar a l’exterior (IP 66), el més a prop possible dels strings 

als que agrupa, per minimitzar les pèrdues en CC. Alhora també s’ubiquen propers als centres de 

transformació. Les connexions dels equips tant per la banda de corrent continu com per la de corrent altern 

seran accessibles des de l’exterior per mitjà de connectors multicontacte. Aquests aparells disposen de 18 

entrades pels strings en 9 seguidors de màxima potència MPPT.  

Les proteccions generals de cadascun es podran instal·lar en la pròpia estructura dels panells o, si es 

prefereix, dins els centres de transformació per garantir l’ocultació completa. S’escull la segona opció.   

 

 

Figura 20: L’estructura d’acer galvanitzat permet situar dues files de panells amb els mínims suports. Font: Schletter 
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• CABLEJAT I PETITS ELEMENTS ELÈCTRICS  

Les línies  de baixa tensió (BT) es diferencien entre les línies de corrent continu (CC) i les línies de corrent 

altern (CA). En aquest cas seguiran tot allò establert al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió al trobar-se a 

nivells inferiors als 1.500 V en CC i 1.000 V en CA. Els trams de cablejat s’inicien en els panells fotovoltaics que 

ja porten incorporats cables solars de 4 mm2 de Cu per a poder fer les connexions entre ells, en sèrie, per la 

part posterior del panell tant pel pol positiu com pel negatiu. En cas d’haver de creuar files de panells 

s’enterraran els cables mentre que s’utilitzarà la pròpia estructura sempre que sigui possible. Els cables solars 

arriben fins als inversors de xarxa, esmentats a l’apartat anterior.  

A continuació, els inversors es connecten als Centres de Transformació (CT FV) essent corrent de CA. Els 

circuits es canalitzaran enterrats i ubicats en rases de 40x80 cm com a mínim, tal i com s’especifica en el 

projecte tècnic corresponent al present estudi. En cas d’instal·lar tubs caldran arquetes de registre en trams 

rectes entre 40-50 m aproximadament, o en canvis de direcció o creuament. Aquest tipus de cable serà 

unipolar d’alumini de 0,6/1 kV tipus XZ1 (S) o RZ1 (AS). La línia MT porta l’energia elèctrica des de cada CT FV 

al centre de mesura i maniobra (CMM). Aquestes línies aniran directament enterrades dins de rases de terra 

amb dimensions mínimes de 40x100 cm. S’evitarà formigonar les rases exceptuant aquelles que coincideixin 

en un pas de vehicles per assegurar la seguretat industrial i les que siguin requerides tècnicament.   

La línia elèctrica d’evacuació MT interconnecta el CMM amb el punt de connexió a la xarxa de distribució. 

Aquest punt està ubicat en les coordenades UTM, Datum ETRS89 X: 491.086 m i Y: 4.663.986 (FUS 31), a 

connectar a un suport existent de la línia de 25 kV Orriols de la S.E. JUIA, situada a uns 30 m del parc. Tots els 

treballs d’interconnexió entre el CMM i la xarxa de distribució aniran a càrrec de la Companyia Elèctrica 

Distribuïdora (CED), o bé una empresa acreditada per la Companyia, i hauran de complir amb la normativa 

ambiental existent. Serà una rasa formigonada. Per altra banda, el cablejat a utilitzar correspon a Al RH5Z1 

18/30 kV amb una secció de 240 mm2 i doble circuit. Al tenir alta capacitat redueix les caigudes de tensió. 

• EDIFICIS PELS CENTRES DE TRANSFORMACIÓ I CENTRE DE MANIOBRA I MESURA  

La base de les casetes prefabricades dels CT FV i del CMM estarà constituïda per un llit de sorra rentada 

anivellada. 

L’alçada dels centres serà aproximadament de 3 metres, similar a l’alçada dels panells solars. Els edificis 

aniran pintats de color terra o beix. Seran casetes del model PFU prefabricades de formigó, que permeten 

allotjar dos transformadors, amb portes d’accés restringides al personal de manteniment especialment 

autoritzat. El CMM s’ubica a l’exterior del parc amb accés des de la via pública.  

 

 

 

 

 

 

Totes les actuacions o edificacions que es preveuen instal·lar són fàcilment desmuntables i sense posterior 

incidència al terreny de manera que l’impacte de l’actuació al territori s’avalua com a reversible i recuperable. 

Figura 22: Els centres de transformació tenen un color terrós semblant als camps de cultiu i una geometria regular. 
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6.4 VISIÓ INTEGRAL DEL PROJECTE   

6.4.1 ENCAIX DEL PROJECTE I VISIÓ GLOBAL DE L’ORDENACIÓ  

El projecte s’engloba dins d’una àrea agroforestal amb àmplies parcel·les agrícoles que s’ubiquen al llarg 

de les ondulacions i relleus configurats per la xarxa hídrica, en èpoques pretèrites. L’encaix de l’actuació recau 

en aprofitar l’oportunitat que suposa la implantació d’un parc solar en unes parcel·les de suficient superfície, 

força oculta des de l’entorn a causa de la baixa concurrència de la zona i un espai amb bona capacitat d’acollida 

que no presenta un alt grau de pressió en quant a edificacions o superfície ocupada antròpica. També es 

respecten els valors paisatgístics identificats en apartats anteriors.    

S’ha optat per una ordenació general i una disposició dels elements del projecte que minimitza la superfície 

d’ocupació i no altera la morfologia del terreny. S’utilitzarà el sistema fix i una separació de plaques 

homogènia. L’estructura es clava al terreny amb unes toleràncies de profunditat assolint una certa 

adaptabilitat a les diferències de pendent. La utilització de files de panells regulars permetrà ajustar l’ocupació 

a la morfologia desitjada. Caldrà conservar al màxim la vegetació dels marges que ajudaran a crear un 

apantallament natural amb la combinació tecnològica-ecològica perseguida. D’aquesta manera es respecte la 

matriu biofísica del territori i el patró agrari. La superfície llisa i el color fosc i mat de les plaques ajudarà també 

a fer menys perceptible el parc. Cal destacar que les plaques no produeixen efectes d’enlluernament ni 

contrastos cromàtics respecte dels mosaics agroforestals perquè el parc solar, en la seva totalitat, presentarà 

colors freds. Addicionalment, els panells reben un tractament antireflectant.    

6.4.2 ALTERNATIVES D’ORDENACIÓ  

Des del punt de vista de la disposició de panells, l’única opció lògica consisteix a orientar les taules de 

panells cap al sud o proper, per a maximitzar-ne el rendiment i l’eficiència. Per això no s’han estudiat altres 

alternatives d’ordenació, consistents en col·locar les estructures de suport dels mòduls fotovoltaics orientades 

en altres direccions. En aquest cas les línies de paisatge ben definides per la xarxa viària i els terrenys forestals 

tenen una tendència d’orientar-se de nord a sud i d’est a oest amb certa perpendicularitat de manera que 

l’orientació de panells s’integra adequadament.   

En segon terme, la inclinació possible dels panells en instal·lacions fotovoltaiques sobre terreny varia entre 

els 20˚ i 35˚. Segons la latitud de la ubicació i amb el sistema de taules fixes caldria inclinar els panells un angle 

proper als 35˚ per assegurar una bona productivitat al llarg de tot l’any. S’escull un angle menor, de 30˚, per a 

no elevar en excés els mòduls. En quant a la separació de files de panells s’ha decidit realitzar-ho mantenint 

les mateixes distàncies entre les taules per crear una malla intercalada al camp de cultiu de forma regular. 

Les fileres de panells es poden instal·lar directament sobre el terreny resseguint les ondulacions i els 

pendents existents de manera que no cal anivellar la superfície del camp ni realitzar moviments de terres 

significatius previs. En aquest cas, com que tampoc s’identifiquen marges interns o feixes aquestes actuacions 

queden limitades al traçat de les rases. L’alçada dels panells, tanques i casetes serà semblant amb una 

diferència pròxima al metre evitant la generació de cossos sortints que destaquin visualment. En aquest sentit, 

els edificis es situaran entre els panells i la tanca a la banda nord est del parc per allunyar-los de la carretera 

GI-513 i alhora facilitar-ne l’accés i manteniment des del camí perimetral. Finalment es descarta l’alternativa 

d’utilitzar sistemes de seguidors solars ja que ocupen una elevada superfície que, en part, queda sense utilitzar 

degut a les ombres que projecten amb alçades de fins a 6 metres. També requereixen de majors tasques de 

manteniment i presenten un moviment oscil·latori.  

Pel que fa a les portes d’entrada al parc, no implica obrir nous camins, donat que aquestes s’ubicaran al 

nord del tancat perimetral tot respectant la distància requerida amb la via de comunicació.  
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6.4.3 VALORACIÓ GLOBAL DELS CANVIS INDUÏTS PEL PROJECTE  

El parc no altera la morfologia original del terreny ni entra en conflicte amb el patró agrícola ja que respecta 

els límits ben establerts del recinte agrari allunyant-se de les masses forestals. Manté una altura màxima de 

tres metres que no és superior ni a les edificacions pròximes ni a l’arbrat d’alçada. Globalment, el parc suposa 

una artificialització de l’espai agrícola però s’integra des del punt de vista productiu i energètic al ser una 

instal·lació d’origen renovable, sostenible, estàtica, insonora i que garanteix la tranquil·litat de l’entorn en 

qualsevol distància essent compatible amb el paisatge dels Terraprims, eminentment rurals. Es tracta d’un 

paisatge que posseeix una gran quantitat de valors relacionats amb el pas dels cursos hídrics. Per tant, la seva 

qualitat és funció directa de la conservació completa d’aquests elements. Alguns d’ells són els marges arbrats 

tan d’origen natural com les plantacions, l’orografia de fondalades, rescloses, vivers, illes i les zones humides, 

entre molts altres. En aquest cas, la planta no suposa cap canvi en vers les característiques esmentades.   

El valor fonamental d'aquest paisatge és de tipus natural pel seu caràcter rural, d'espais agrícoles, forestals 

i humits. Aquestes característiques són importants per a mantenir un equilibri a l’espai agrari i a la biodiversitat 

com a agent que impulsa la connectivitat territorial de les espècies. En primer lloc, el camp fotovoltaic es 

situarà fora de qualsevol espai de protecció especial, espai natural protegit, arbreda catalogada, zona de ribera 

o espai d’interès geològic. Tampoc pot afectar de manera incompatible l’espai agrari al no modificar la xarxa 

de camins, punts d’extracció d’aigua, parcel·les de regadiu, no contamina ambientalment les parcel·les de 

l’entorn en forma de llum, sorolls, pols, gasos o element contaminant. Tot i no trobar-se en cap àrea de 

connexió ecològica, l’espai és propici pel desenvolupament d’hàbitats de manera que s’habilitaran passos  

cinegètics i s’enterrarà el cablejat per tal de què no aparegui ni en el paisatge ni pugui afectar l’avifauna. Cal 

afegir que la connectivitat ecològica es qualifica com a baixa donada la proximitat amb la xarxa de comunicació 

principal. En aquest sentit, el camp solar no hi suposa un augment de la vulnerabilitat a l’ocupar un espai reduït 

entre els forests. És una actuació idònia per eliminar la potencial amenaça de l’abandonament dels camps de 

conreu en detriment dels boscos ja que es redueix el risc de propagació d’incendis al conservar l’espai com a 

clarianes entre els retalls de bosc.  

6.5 ANÀLISI SISTEMÀTICA DE LES TRANSFORMACIONS  

 A nivell global, aquesta actuació suposa, per una banda, reduir sòl agrícola i, per l’altra, introduir uns 

elements nous, els panells fotovoltaics, en el paisatge dels Terraprims.  

6.5.1 TOPOGRAFIA I HIDROGRAFIA 

A grans trets, l’actuació no modifica la topografia ni altera la xarxa hídrica. Les parcel·les es mantindran a 

les cotes actuals mantenint el pendent existent per evacuar l’aigua a través del drenatge natural preferent 

que els agricultors deixen que es formi naturalment per escolament superficial amb destí a rases i torrents. El 

clavat de l’estructura no requereix d’obra civil ni, per tant, originen obstacles continus a nivell de sòl o en els 

horitzons somers. La línia d’evacuació de l’energia produïda s’enterrarà en una rasa de suficient profunditat 

com perquè el terreny de damunt pugui continuar essent conreat amb la maquinària habitual. No hi ha cap 

element hídric a l’àmbit que pugui ser impactat negativament. 

6.5.2 VEGETACIÓ  

Es conservaran totes les espècies actuals dels terrenys forestals. L’inici d’obres requereix retirar bona part 

de la coberta vegetal però no s’utilitzaran herbicides sinó mitjans mecànics. Es deixarà créixer la vegetació 

natural del camp per garantir la connectivitat ecològica de l’espai, reduir els riscos d’erosió i millorar la fixació 

de nutrients. En cas de realitzar plantacions vegetals es situaran a la banda exterior de la tanca per evitar la 

visió de tancament impròpia dels espais agrícoles oberts. No es preveu cap impacte sobre la vegetació dels 
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hàbitats d’interès comunitari donada la distància en què es troben.  

6.5.3 ELEMENTS CONSTRUÏTS  

Els edificis construïts seran mòduls rectangulars prefabricats de formigó segons normativa que es 

disposaran sobre les zones més planeres del terreny per evitar anivellaments. S’ubicaran sobre una capa de 

sorra per evitar cimentacions contínues. Serà suficient en crear un encaix al sòl per garantir l’estabilitat. Per 

optimitzar l’espai i reduir aquests tipus d’elements, el CT FV estarà format per dues unitats transformadores 

de 1.000 kVA i 800 kVA que compartiran espai en un mateix mòdul de més longitud que els habituals. La tanca 

i les edificacions prefabricades es poden retirar a través d’una grua sense necessitat de realitzar obra civil. 

Per tal de millorar la integració paisatgística dels edificis construïts s’adquiriran amb un tractament 

cromàtic aplicat a fàbrica RAL 8022.   

 

 

 

 

Figura 23: Les estructures portants dels camps de plaques fotovoltaiques respecten els perfils altimètrics originals.  

Figura 24: Simulació 3D d’un edifici, els panells i la tanca.  
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7. ESTRATÈGIA, CRITERIS I MESURES D’INTEGRACIÓ 

7.1 ESTRATÈGIA ADOPTADA  

A nivell general cal definir el context en el qual es troba el terreny on s’hi vol implantar el parc solar. Doncs 

es troba inclòs en el Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines i dels Terraprims que presenta una sèrie 

de valors els quals preponderen els de tipus natural, estètic i cultural.  

Es tracta d’una zona que presenta valors naturals relacionats amb la biodiversitat que origina la conservació 

de grans cobertes forestals denses d’espècies típiques mediterrànies, zones humides concentrades a la xarxa 

hídrica i a les riberes i, en general, a un espai poc proliferat per l’activitat humana. D’aquesta manera és 

possible trobar àrees que actuen com a corredors biològics incloent el connector principal del Ter i del Fluvià. 

Tanmateix, el parc s’ubica en una zona es preveu una afectació mínima donada les característiques 

antròpiques de l’entorn proper i el baix índex de connectivitat. El parc s’allunya dels cursos hídrics de gran 

valor ecològic i les seves àrees d’interès faunístic.   

El parc es situa en un espai representatiu i, per tant, cal tenir en compte de no afectar-ne els seus elements. 

Tenint en compte que les masses forestals es consideren hàbitats d’interès comunitari, tant els edificis com 

els límits de la tanca es situen a una distància prudencial per evitar-ne qualsevol tipus d’afectació. Per altra 

banda, el paisatge on s’inclou és força heterogeni amb aparicions puntuals de diferents elements que 

redueixen la sensació d’element aïllat. És a dir, es tracta d’una zona amb una fragilitat reduïda de qualitat 

estètica molt baixa (Serveis ecosistèmics) i de cromatisme variat. 

Pel que fa a nivell estètic, el relleu ondulat de diferents tonalitats originades per valls i perfils suaus, les 

plantacions de pollancres i plataners i els petits nuclis històrics. Tanmateix, el parc s’ubica en una zona de secà 

allunyat dels valors simbòlics catalogats tal i com s’observa a la Figura 10. Se li suma la consideració de no 

existir cap jaciment arqueològic/paleontològic ni cap bé arquitectònic recollit als inventaris de Patrimoni a 

l’àmbit d’implantació de la planta solar. Tampoc s’identifiquen ermites, miradors o punts que originin 

panoràmiques. D’aquesta manera es respecten els valor culturals. 

Agrícolament es tracta d’un sòl amb certes limitacions pel cultiu de pendents superiors al 5% en el qual no 

s’hi conreen productes amb denominació d’origen o d’interès local. Al tractar-se d’unes parcel·les sense 

marges interns i de pendent considerable presenta un risc d’erosió que en fa disminuir la seva capacitat 

agrològica. De fet, l’escolament superficial és molt alt. L’elevat risc d’incendi, el model d’inflamabilitat alt i el 

risc d’abandonament en detriment de la coberta forestal fan que s’hagin de deixar discontinuïtats per reduir 

l’eventual propagació dels incendis. Per tant, aquesta amenaça es pot convertir en una oportunitat.  

En resum, l’estratègia consisteix en emplaçar el parc en un camp proper a les infraestructures de la 

connexió elèctrica minimitzant els impactes a l’entorn i preservar la continuïtat de la matriu rural amb 

l’activitat humana disseminada sense significar una descompensació de l’estructura agrícola i, per tant, del 

propi paisatge. En aquest cas, també, s’ha optat per un emplaçament amb una conca visual molt limitada.  

L’actuació s’ajusta en la mesura del possible amb els criteris paisatgístics relacionats a l’Objectiu de Qualitat 

Paisatgística n˚5 de manera que es proposa una planta solar de petita dimensió en concordança amb la 

quantitat de potencials consumidors propers, fora d’un fons escènic emblemàtic, allunyada dels miradors i en 

un lloc d’exposició visual baixa. Tampoc es tracta d’una zona densificada de projectes d’energia renovable 

respectant els criteris de proporcionalitat. El parc també s’adequa amb l’Objectiu n˚3 de manera que es 

compleix el criteri 3.22 a l’enterrar la línia d’evacuació, de mínima longitud, fins la connexió mitigant l’afectació 

sobre sòl agrari. En darrer terme, l’actuació es preveu com a dinàmica a tenir en compte gràcies a les bones 

condicions d’irradiació solar en pràcticament tot el territori de les Comarques Gironines.  
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Es conclou que la planta solar no interacciona negativament sobre els valors del paisatge a gran escala.  

A nivell específic, cal establir una estratègia que faci compatible la implantació de la planta solar a petita 

escala després d’haver desenvolupat els anteriors punts del present estudi, incloent l’estudi de visibilitat. Per 

fer-ho es proposen uns criteris que s’hauran de desenvolupar i aplicar a través d’unes mesures d’integració 

amb la finalitat de què el paisatge pugui acollir correctament la planta solar fent que els impactes que rebi es 

puguin qualificar com a compatibles. A grans trets, es tracta de respectar tots els receptors del paisatge.   

7.2 CRITERIS  

7.2.1 MORFOLÒGICS   

El terreny actual manté un patró característic amb pendents suaus i uns límits ben definits amb marges 

densament poblats. En cas de detectar pendents negatius (sentit nord) caldria augmentar la distància entre 

files per evitar els efectes de les ombres ja que la seva projecció seria molt més elevada però no és el cas.   

 

 Mesures preventives:  

- Es decideix mantenir una distància regular entre les taules de panells solars d’aproximadament uns 4 m 

independentment del pendent que presenti el camp. 

- La inclinació dels panells es manté constant per millorar el funcionament de la instal·lació des del punt de 

vista tècnic. També ajudarà a crear un relleu regular sense línies que sobresurtin per la part superior de la 

instal·lació. La inclinació no serà òptima, de 30˚, però garantirà una producció suficient tot evitant altres 

configuracions que arribarien a 35˚ amb altures superiors a les actuals.  

- Els edificis i construccions es situaran en posicions estratègiques. El CT FV es situarà allunyat del tram de la 

carretera GI-513 al sud dels terrenys. Es situa proper al camí d’accés per facilitar-ne les tasques de 

manteniment o substitució si s’escau. Augmentant la longitud d’una única caseta s’evita la col·locació de 

dos edificis per separat optimitzant l’espai disponible i donant la sensació de què es tracta d’un sol equip 

transformador. Finalment, el CMM s’ubica a una posició accessible a la via pública per requeriment 

normatiu però ho fa prop de la línia de mitja tensió. 

- S’escull el sistema fix de taules orientades al sud. Els sistemes de seguidors solars provocarien un impacte 

visual incompatible degut a les alçades de fins a 6 m, la mala optimització de l’ús de la superfície disponible 

i el moviment constant que suposa el fet de seguir la trajectòria del sol.    

- Es col·locaran inversors ocults i disseminats per la majoria de les taules de panells, normalment a l’extrem 

de cadascuna reduint la quantitat de rases a traçar i els moviments de terra necessaris. Es descarta el 

sistema d’inversors centrals d’alta potència que tot i reduir-ne la quantitat total provocaria l’aparició 

d’altres elements semblants en quant a mides i geometria com poden ser els centres de transformació amb 

una visibilitat força alta. Les proteccions elèctriques s’allotjaran dins les casetes.   

- Tots els cables elèctrics de l’interior del parc i de connexió, a l’exterior, s’enterraran eliminant els riscos 

contra l’avifauna, millorant la seguretat industrial i evitant la instal·lació de suports aeris de gran alçada. 

- Els moviments de terres previstos es localitzaran al traçat de rases i a la disposició de mesures de seguretat 

addicionals que es puguin prescriure. Tota la terra vegetal extreta serà acumulada en piles disposades 

sobre lones o bé s’estendrà en capes en cas de què hagi de romandre major temps.  

- Es prioritzarà el rebliment de rases tan aviat com sigui possible, fins i tot, abans del muntatge de 

l’estructura. En el rebliment de rases també és possible col·locar les piques de posada a terra sense 
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necessitat d’obrir-ne de noves.  

- No caldrà obrir nous accessos ni entrades al recinte. Preventivament, s’han deixat vies internes de com a 

mínim 4 m per a poder circular per la totalitat del parc amb seguretat.  

- Resta prohibit crear feixes, marges interns o nous relleus que podessin donar lloc a talussos que no només 

modificarien la distribució prevista de panells sinó que el camp de conreu deixaria de tenir la fesomia 

actual. Es tracta de què un cop es desmantelli el parc solar, el propietari pugui tornar a recuperar el terreny 

en la morfologia i relleu superficials en què va cedir-los. Pendents excessius podrien generar pèrdua de 

qualitat fèrtil i, directament, no seria conreable. Es respectaran els drenatges naturals del terreny.  

 

Mesures correctores: 

- Les taules de panells permeten configuracions flexibles, és a dir, no totes les taules han de tenir un nombre 

determinat de panells. En cas d’haver de modificar la distribució interna dels panells prevista es podrà fer 

tot deixant els espais que siguin requerits garantint la correcta adaptació als límits del terreny existents. 

Per tant, és possible respectar la matriu biofísica del territori en tot moment i, especialment, el patró agrari.   

- En cas de detectar problemes en l’altura definitiva dels panells que afectés negativament el relleu resultant, 

el sistema de clavat permet un desmuntatge i muntatge molt ràpid sense deixar cimentacions en cas què 

s’hagués de substituir l’estructura o reubicar-la en el terreny. No obstant, els sistemes actuals de clavament 

permeten un marge altimètric de muntatge i no és necessari que el terreny sigui pla sinó que s’adapten a 

les seva morfologia superficial.    

- Es cobriran els apilaments de terra o contenidors de residus per protegir-los de les inclemències 

meteorològiques. Especialment si sorgeixen imprevistos que allarguin la durada dels treballs.   

- En cas d’obrir nous accessos es prioritzaria la part de la tanca septentrional, propera al camí. D’aquesta 

manera s’evitarà el trànsit per l’interior de la resta dels terrenys de l’entorn evitant els impactes 

corresponents com l’aixecament de pols o l’emissió de fums tan com sigui possible. També s’evita 

l’obertura de camins a través de cobertes forestals.   

7.2.2 NATURALS  

En el present document s’han descrit els valors naturals presents no només a nivell de paisatge a escala 

general sinó a escala local, per tal de justificar que l’actuació que aquí es proposa hi és compatible. S’entén 

que els valors naturals d’un territori formen part, intrínsecament, del paisatge on s’ubiquen i li donen identitat. 

És per això que es consideren un dels factors paisatgístics o criteris més importants a tenir en compte. Se’n 

destaca els valors corresponents a la fauna i vegetació amb tots aquells paràmetres que se’n deriven tals com 

les zones humides, els hàbitats naturals d’interès comunitari i les cobertes vegetals que s’ubiquen a l’entorn 

del parc.  

 

Mesures preventives:  

- Es deixaran passos per la fauna menor i mitjana a la tanca perimetral per tal de reduir al màxim la possible 

obstrucció que genera el parc en un espai que es caracteritza per tenir corredors i àrees d’aquesta tipologia. 

Les mesures dels passos no poden ser tals que permetin el pas de persones que puguin vulnerar els 

sistemes de seguretat.   

- La coberta vegetal existent del camp és pròpia en plantes comunes que creixen en els períodes previs a la 
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sembra i posteriors a la sega després de les primeres llaurades. Només serà necessari decapar-lo amb 

mètodes mecànics tals com llaurades o dallades que estovaran la capa superior del subsòl i facilitaran les 

tasques de clavat. Resta prohibit l’ús d’herbicides per eliminar qualsevol espècie no desitjada. No caldran 

podes o tales al no haver-hi vegetació d’alçada.  

- Les línies elèctriques es canalitzaran sota l’estructura dels panells en els trams que sigui possible. Per la 

resta, s’enterraran directament al subsòl disminuint el risc sobre l’avifauna reduint només el formigonat 

per  les línies de MT per requeriment tècnic i per garantir que el pas dels vehicles pels camins interiors no 

pot fer malbé les conduccions elèctriques d’alta capacitat en termes de potència.  

- Es respectarà la vegetació dels marges perimetrals del camp, formada per alzinars. En general són espècies 

acostumades en ambients secs amb fulla punxosa i amb poca necessitat d’aigua.  

- Les zones de separació entre plaques fotovoltaiques no es podran tractar amb pesticides.    

 

Mesures correctores: 

- Es preveu que la vegetació que creixi en excés a la superfície del camp sigui progressivament eliminada en 

primer terme per reduir els riscos d’incendi i, en segon lloc, perquè podrien projectar ombres no desitjades 

a les plaques solars si assolissin altures massa elevades.    

- No obstant, sempre es permetrà el creixement natural i silvestre de les espècies per tal d’afavorir la 

biodiversitat, la fertilitat del sòl i l’arrelament que afavoreix a la fixació de nutrients i redueix els riscos 

d’erosió. Visualment, s’aconsegueix una superfície entre panells de color verd que afavoreix a la 

integració paisatgística. Al tractar-se d’un camp de cultiu, no és una zona àrida sinó amb una fertilitat 

molt alta gràcies als tractaments anuals que s’apliquen. Per tant, es garanteix el creixement natural.    

- Pot ser una oportunitat perquè els ramats puguin combinar-se amb l’activitat energètica i el recinte 

esdevingui un prat natural de pasturatge. Els parcs solar són perfectament compatibles amb el bestiar oví.    

- En cas de què es fessin les segues, es farien per zones i mai pel recinte complet, segant cada zona en 

èpoques diferents. D’aquesta manera no es deixarà el sòl nu en cap moment perpetuant els hàbitats i 

afavorint la resistència a l’erosió. També afavoreix a la pol·linització.  

- Si es detectessin zones àrides caldrà tractar-les amb fertilitzants naturals o altres productes no invasius que 

permetin recuperar l’estat desitjat.  

7.2.3 VISIBILITAT 

La visibilitat del parc ha quedat estudiada a l’apartat 6.2 del present estudi. Se’n dedueix que no existeix 

una conca visual extensa ni envoltant. La resta de punts llunyans no són capaços de formar una conca visual  

degut al patró agrari format per retalls de bosc.  

S’ha conclòs que les zones més sensibles corresponen a les masies i el nucli de població de Terradelles 

perquè originen punts d’observació fixos. No obstant, el parc no hi és visible des d’aquests punts. Per altra 

banda, el tram sud de la carretera GI-513 sí té visibilitat i caldrà prendre mesures de mitigació d’impacte visual. 

Mesures preventives:  

- El desmantellament del camp solar es portarà a terme de manera progressiva des de les plaques del sud 

fins a al nord. El criteri establert és el de la proximitat que pot tenir el parc des dels punts més concorreguts.  

- En general, el patró agrari ondulat impossibilita l’existència de punts des dels quals es podria veure el parc 
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en la seva totalitat sinó només petites franges o porcions.  

- Els colors mat dels panells, fosc dels edificis i verd de la tanca ajudaran a confondre el parc amb l’entorn 

proper dins d’un fons paisatgístic i un mosaic agroforestal de les mateixes tonalitats.     

- Els edificis s’ubiquen allunyats del tram sud de la carretera GI-513, que és el més sensible en termes de 

visibilitat. Els inversors s’ocultaran sota les estructures, els quadres elèctrics s’allotjaran dins les casetes 

dels centres de transformació i els cables s’enterraran segons normativa en traçats rectes i directes. Per 

tant, els elements visibles seran els indispensables pel funcionament del parc.  

- El CT FV1 està format per dues unitats transformadores. S’evita la col·locació de dos edificis per separat 

escollint un model de major longitud. 

- Finalment, per tal de mitigar l’impacte visual des del tram sud de la carretera GI-513 es plantarà una filera 

d’arbres d’alçada al límit de la parcel·la amb la via de comunicació. S’escullen alzines que són perennes.    
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 Figura 25: Mesura de mitigació de l’impacte visual des de la GI-513. 
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Mesures correctores:   

- Les pavimentacions del parc hauran de tenir un additiu que els hi atorgui un color ocre.  

- En cas d’introduir apantallaments vegetals nous cal escollir espècies de fulla perenne.  

7.2.4 EDAFOLOGIA  

L’edafologia superficial del terreny del parc es caracteritza per ser una combinació de fragments rocosos, 

sorres, llims i argiles. En aquest cas i donada la proximitat amb els rius principals i els seus afluents és d’esperar 

que tots els materials pròxims a la superfície siguin propis de la deposició detrítica en ambients sedimentaris 

continentals. L’àrea es troba construïda per materials pliocènics en ventalls al·luvials i planes al·luvials.  

Mesures preventives:  

- El sistema de clavat de l’estructura és el més respectuós que existeix en l’actualitat. L’alternativa consistiria 

en ubicar un sistema de blocs de formigó però requeriria d’un anivellament total del terreny amb el 

moviment de terres que això comporta i un assentament al llarg dels anys degut a l’elevat pes perdent 

propietats edàfiques.  

- Les zones destinades a apilaments, instal·lacions provisionals, maquinària i residus s’hauran de disposar 

sobre zones planes i allunyades dels pendents. Caldrà disposar lones i estancar-les perimetralment.   

- Deixar créixer la vegetació natural de baix valor com les roselles farà que les propietats fèrtils del camp es 

mantinguin en la mesura del possible tot fixant nutrients i estructurant el subsòl somer.    

- El camp disposa de suficients zones com per a poder disposar les edificacions prèvia capa de sorra rentada 

i encaixades al subsòl sense necessitat de pavimentar. Per tant, es minimitzen les impermeabilitzacions 

del terreny.  

- L’única terra vegetal extreta prevista serà durant la construcció per a fer les rases i serà íntegrament 

reomplerta tan aviat com sigui possible per evitar acumulacions. Es poden deixar zones sense instal·lar 

estructura per tal de facilitar aquestes tasques amb les maniobres de maquinària associades i 

posteriorment acabar d’instal·lar-la.  

 

Mesures correctores:  

- Tot i que no es preveu la creació de cap talús, si es donés el cas, hauran de tornar a ser anivellats per 

recuperar la superfície agrària útil del camp de conreu. El pendent haurà de ser tal que mantingui una 

continuïtat amb la morfologia de la superfície del camp.   

- La principal mesura correctora de l’edafologia es basa en la restauració dels espais degradats: 

En aquest cas, el risc és mínim però s’ha de contemplar ja que apareixen zones de disposició de residus 

entre d’altres. Per fer-ho, caldrà garantir un gruix de terra vegetal de com a mínim 25 cm de la zona del 

camp en bon estat o externa. Per tant, es prioritzarà aprofitar tota la capa vegetal procedent del decapatge 

dels terrenys que s’ocupin i es conservarà en zones d’apilament. Així s’aprofitarà part de les llavors que ja 

té la pròpia terra vegetal superficial que actua com a capa edàfica. Totes les àrees afectades sobre terreny 

natural seran revegetades amb espècies autòctones. La revegetació immediata facilita la tornada de la 

fauna que temporalment s’hagi desplaçat.    

El volum de terra vegetal excavat serà abassegada durant la construcció i funcionament. Serà reubicada 

íntegrament quan es desmantelli el parc. Les hidrosembres es podran fer d’octubre a abril i s’hauran 
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d’utilitzar llavors d’espècies amb flor que atreguin insectes pol·linitzadors. Aquestes espècies seran pròpies 

de les formacions d’alzinars i afins, concretament, l’hàbitat d’alzinar calcícola sobre geologia de 

conglomerats i gresos. Totes les espècies plantades hauran de procedir d’empreses o vivers inscrits en el 

Registre Oficial de Productors de Plantes de Vivers. El temps entre l’arrencada al viver i el seu lliurament 

en obra no ha d’excedir les 48 hores i les seves arrels hauran de ser degudament protegides contra l’estrès 

hídric.  

L’Apartat 8 aportat per la fase de suficiència i idoneïtat amplia la informació continguda en aquests punts.   

7.2.5 FRAGILITAT  

Qualsevol paisatge presenta una qualitat que depèn directament de la fragilitat pròpia i dels riscos associats 

que comporta l’emplaçament de noves actuacions.  

D’entrada, s’ha situat el tancament de la planta solar ajustat a l’ordenació de panells i no en els límits o 

marges de la parcel·la per tal d’optimitzar la superfície agrícola disponible. S’han eliminat els trams aeris de 

cablejat prioritzant la ubicació de la instal·lació al lloc més proper a la interconnexió amb la xarxa elèctrica. A 

més, es descarta l’ús de sistemes d’il·luminació exterior gràcies al funcionament de les càmeres de vigilància 

en mode nocturn. Cal tenir en compte el mínim recorregut i afectació sobre la xarxa de camins rurals, sovint 

utilitzats com a rutes a peu i, puntualment, per a les tasques agrícoles. S’aconsegueix una millora preventiva 

davant el risc d’accidents. En aquest sentit, el trànsit habitual és pràcticament inexistent ja que es limita a 

l’accés a les diverses masies i activitats agropecuàries. Tampoc s’identifiquen àrees lúdiques a l’àmbit. 

En període nocturn els inversors i els transformadors aturen el funcionament i no generen cap tipus de 

soroll. Tampoc apareixen elements que emetin fums o gasos que posin en perill la qualitat de l’aire. 

En aquest cas, els elements més significatius identificats corresponen a:   

1. Zona d’alt risc d’incendi 

En matèria de prevenció d’incendis forestals, cal dir que Vilademuls es troba declarat com a zona d’alt risc 

d’incendi forestal, segons el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 

d’incendis forestals, modificat pel Decret 206/2005, de 27 de setembre. Tot i això, l’àmbit del projecte no es 

troba dins de cap perímetre de protecció prioritària.   

Com a mesures se’n destaca: 

- Els treballs de neteja i manteniment de les zonificacions no es podran realitzar durant el període comprès    

entre el 15 de març i el 15 d’octubre. Tampoc s’hi podran generar restes vegetals.  

- L’estructura d’acer i la tanca són elements que no requereixen tasques amb eines de tall que poguessin  

generar guspires. Tot el muntatge es basa en la unió de peces per cargolat, prèviament mecanitzat a fàbrica. 

- En cas de ser present algun tipus d’alerta municipal en períodes de temperatures extremes i sequera 

s’aturaran els treballs on intervingui l’ús intensiu de vehicles o manipulació elèctrica.  

- Resta prohibit fumar dins el recinte o en l’entorn immediat per part del personal vinculat. No s’escau realitzar 

cremes ni cap altre acció relacionada amb l’ús del foc. 

- L’interior del parc haurà de mantenir-se lliure de vegetació seca i morta, sense massa arbòria o arbustiva per 

mantenir una baixa combustibilitat segons el Decret 123/2005.  

- Les restes vegetals procedents de la poda i la neteja hauran de ser retirats immediatament de les franges.  

- L’accés existent del parc permet el pas de camions de bombers.  
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- Els equips extintors es distribuiran en cada edifici. El CT FV utilitzarà èster natural biodegradable com a 

refrigerant i dielèctric natural que s’obté d’olis vegetals, sense additius antioxidants. Disposen d’una elevada 

resistència al foc, molt superior a la dels olis minerals, essent de classe K segons la norma IEC 61100. Són 

reciclables i reutilitzables com a biodièsel.  

- Deixar tota la zona de l’entorn del parc totalment accessible perquè es puguin fer les tasques de neteja i 

manteniment.   

- Cal evitar plantar espècies de fulla caduca que generin vegetació seca en les tasques de restauració escaients. 

2. Riscos 

No s’han identificat riscos naturals, químics, nuclears o d’accidents greus en l’àmbit estudiat. El parc 

tampoc suposa un factor d’amenaça d’aquesta tipologia prenent les mesures descrites. El municipi de 

Vilademuls només compta amb un parc solar fotovoltaic anomenat “PS I.F. Alternatives solars” ubicat a 1,22 

km NO. Així, la planta PS Vilademuls no s’ubica en una zona densificada d’instal·lacions d’energies renovables 

en el medi rural i es respecta el criteri de proporcionalitat al territori.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 03/06/2022, per A
lbert T

robalón V
illa (C

ol. 15305). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 64FB

215B
D

187D
845



 

 

 

P à g i n a  53| 78 
 

3. Estudi i plànols sobre la contaminació lumínica i/o, en cas de plantes, els reflexos provocats 

En aquest cas la planta solar fotovoltaica no disposarà d’il·luminació exterior ni permanent ja que 

s’efectuaran els treballs en horari diürn i s’utilitzaran càmeres d’infrarojos que permeten la videovigilància 

en horari nocturn. Tot i això s’adjunta una figura on apareix l’àmbit del parc es el mapa de protecció envers 

la contaminació lumínica el qual qualifica els terrenys com a zona E2. Prenent aquesta mesura es minimitzarà 

l’impacte sobre el medi natural en un àmbit que es caracteritza per ser eminentment rural.   

 No obstant, sí que és necessari considerar el fenomen de reflexió de llum natural i enlluernament que 

poden ocasionar les plantes solars fotovoltaiques. La reflexió es defineix com el canvi de direcció d’una ona 

a l’entrar en contacte amb la superfície que separa dos medis diferents provocant el retorn al medi d’origen. 

Els dos elements a avaluar en aquest sentit són els mòduls fotovoltaics i l’estructura metàl·lica de suport que 

fixa els panells donant la inclinació i orientació adequades.  

 En primer terme, la part significativa de l’estructura metàl·lica només és visible des de la banda nord de 

la planta, a l’ombra dels panells i es troba fora de la trajectòria del sol. Se li uneix la condició de què el 

material utilitzat es tracta d’acer galvanitzat amb un índex de reflexió molt baix respecte altres materials 

disponibles com l’alumini. De fet, l’alumini és capaç de reflectir fins el 85% de la radiació solar mentre que 

l’acer ho fa només en un 50%. Per tant, no es considera en cap cas un factor que pugui originar un impacte 

d’aquest tipus.  

En segon lloc, els mòduls fotovoltaics es troben formats per una làmina de vidre on es refracta bona part 

de la radiació solar per tal de provocar l’efecte fotoelèctric i un augment de la temperatura mentre que la 

resta de radiació és reflectida. Val a dir que els panells actuals gaudeixen d’un tractament antireflector que 

eviten el fenomen esmentat a l’apartat anterior. Aquest procés es basa en l’addició d’una capa antireflectant 

(ARC) que consisteix en la deposició d’una capa fina de material transparent amb un índex de refracció òptim 

n=2,3 per adaptar els índex de refracció del silici (n=3,6 de mitjana) i el vidre (n=1,5). L’espessor de la capa 
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ha de ser igual a λ/4, per a produir una reflexió nul·la a la longitud d’ona i sumar-se a la superfície de la capa 

l’ona incident i la reflectida en oposició de fase. Aquesta es selecciona en funció de la resposta espectral de 

la cèl·lula i de l’espectre solar, maximitzant l’absorció de fotons, que sol prendre un valor de λ=0,4 µm, amb 

l’objectiu de minimitzar la reflexió a una longitud d’ona de 0,6 µm, que coincideix amb el màxim de l’espectre 

solar. A d’altres longituds d’ona la reflexió s’incrementa, no essent superior al 20%-30%, per a qualsevol 

longitud d’ona. Se solen utilitzar materials com el SiO, SiO2, Si3N4, Al2O3, TiO2, etc. Per exemple, el silici polit 

té coeficients de reflexió entre el 33% i el 54% en l’interval espectral d’interès (0,35 µm – 1,1 µm). Una capa 

antireflectora disminueix aquesta reflexió al 10%, i dues capes al 3%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cal dir que la capa antireflectant no només evita els possibles efectes d’enlluernament sinó que també 

augmenta el rendiment del panell a l’augmentar la transmissivitat de la radiació i actua com a element 

preventiu davant la generació de punts calents a l’entorn forestal. Per altra banda, també cal tenir en compte 

que la brutícia acumulada periòdicament o la humitat sobre el vidre poden provocar un augment de l’índex 

de reflectivitat. 

Respecte la possible degradació de l’ARC, implicaria que el vidre fos menys transparent, però degut a 

l’augment de les pèrdues per absorció augmentaria la temperatura del panell ja que aquest extra d’energia 

absorbida pel propi vidre es dissiparia en forma de calor, però la seva reflexió no s’incrementaria de manera 

significativa. Tanmateix, el tractament ARC de la gran majoria de panells de l’actualitat, incloent JINKO, està 

dissenyat per una durada de 25 anys que cobreix la garantia de potència. Si l’ARC patís una degradació de 

manera significativa, el panell produiria menys quantitat de l’estipulada segons la garantia del producte i, per 

tant, es substituirien els panells en mal estat sense suposar un cost addicional per part del promotor.  

Tanmateix, per tal de completar l’estudi amb major detall, s’avalua els possibles efectes d’enlluernament 

en l’entorn de l’àmbit del parc solar en cas de degradació de l’ARC no identificada. Suposant una situació ideal 

de màxim aprofitament solar, la radiació solar incidiria perpendicularment a la superfície inclinada del panell 

i l’eventual reflexió prendria la mateixa direcció d’incidència però en sentit contrari tornant al punt d’origen. 

És a dir, l’angle entre la incidència i la reflexió seria de 180˚. No obstant, donada la posició variable del sol al 

llarg del dia i la posició fixa de les taules de panells solars l’angle de reflexió pot prendre direccions variables.  
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Per tal de realitzar el càlcul i simulació d’enlluernament de la planta solar fotovoltaica s’ha utilitzat un 

programari específic que té en compte la trajectòria de la llum solar al llarg del període diürn. D’aquesta 

manera és possible avaluar-ne el risc real.  

D’entrada es presenta la següent situació on apareix una superfície de plaques solars inclinades 30˚ amb 

un azimut de 0˚. La superfície consta d’un polígon de 7 vèrtex amb una altura lleugerament superior a la cota 

del terreny per tal d’apropar-se a una situació real. Tal i com es mostra a la figura s’ha avaluat l’efecte potencial 

d’enlluernament des de la xarxa de comunicació sensible de ser impactada com a cas més desfavorable 

d’observació potencial. Addicionalment, s’han situat tres observadors puntuals i fixos als punts pròxims del 

sud (OP1, OP2 i OP3) de 2 m d’alçada i també se n’ha realitzat el càlcul. Els resultats mostrats corresponen a 

una situació on el tractament antireflectant dels mòduls s’hagués degradat per tal d’avaluar el pitjor cas ja que 

en condicions normals el fenomen és pràcticament inexistent i admissible.    

Les dades inicials que s’han suposat per a fer els càlculs són les següents: 

Descripció del paràmetre Valor/Condició 

Tecnologia de seguiment No. Estructura fixa 

Inclinació/Orientació 30˚/0˚ 

Irradiància 
Varia amb l’angle d’incidència amb un màxim de 

1.000 W/m2 

Coeficient de transmissió ocular 0,5 

Diàmetre de la pupil·la  0,002 m  

Distància focal de l’ull 0,017 m 

Angle sotmès al sol 9,3 mrad 

Zona horària UTC+1 

Material del panell Vidre sense tractament ARC 

Variació de la reflectivitat Segons angle d’incidència 

 

 

Posició dels receptors Valor 

Posició OP1, Explotació agropecuària (Latitud, Longitud, 
Cota) 

42,123805˚, 2,889164˚, 120,06 m 

Posició OP2, Nucli de Terradelles (Latitud, Longitud, Cota) 42,120781˚, 2,888456˚, 119,22 m  

Posició OP3, Cal Coronel (Latitud, Longitud, Cota) 42,123120˚, 2,886010˚, 135,84 m 
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La ruta estudiada correspon al tram de la carretera GI-513 amb visibilitat de la planta segons la informació 

obtinguda a l’apartat 6.2 del present EIIP. S’ha tingut en compte que és una via bidireccional amb un angle de 

visió de 50˚ pel que fa al vianant. 

Per altra banda, es mostren les dades de la ruta simulada a la GI-513 i entorn immediat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programari realitza els càlculs cada 4 minuts respecte la trajectòria solar. Els resultats de la simulació 

extrets directament del propi programari són els següents: 

El resultat indica que cap element receptor pot rebre reflexions per part dels panells solar. S’indica amb el 

terme “Not Glare Found”. També es constata a través de la quantitat de temps d’exposició que és de 0 min.  
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Després d’haver desenvolupat el present estudi se’n extreu les següents conclusions: 

- L’enlluernament provocat pels reflexos provocats de la llum solar sobre els panells fotovoltaics pot ser 

perillós i causar malestar a l’observador, pot provocar-li distraccions i deixar-li imatges romanents 

temporals a la retina.  

- L’impacte ocular ve donat en funció de la intensitat de la font lluminosa reflectida que rep la retina 

(irradiància retinal) i la porció que el reflex ocupa al camp de visió d’un observador (angle subtendit per 

la font). Aquesta funció es troba calculada i normalment mostrada als resultats del programari de manera 

que es situa l’impacte ocular sobre el gràfic (punts taronges) i permet ser comparat amb la visió directa 

del sol sense protecció com a referència. Si bé és cert que en cas de no trobar-se cap fenomen de reflexió 

el programa ja no retorna aquest gràfic.  

- El potencial enlluernament s’ha tingut en compte en cas d’una degradació del tractament ARC no 

identificada. La pròpia capa actua com a protecció preventiva. Cal recordar que els panells afectats seran 

substituïts immediatament fent ús de la garantia del producte. Per poder determinar quin panell es veu 

afectat és possible utilitzar l’eina informàtica anomenada “Diagnosi de la corba I-V” que analitza cada 

string i informa de quina és la causa del funcionament atípic amb una gran precisió.  

- L’absència de reflexos s’explica per tres motius. En primer terme i segons els resultats obtinguts en 

d’altres casos d’estudi, els fenomen acostuma a succeir a les primeres i últimes hores de sol ja que el sol 

té un altura a l’espectre molt baixa. Aquest fet implica que les posicions impactades s’hagin de situar a 

l’est i oest del parc, en la direcció de la irradiació solar. Aquestes posicions es troben protegides per la 

massa forestal dels perímetres del terreny cultivable. Al sud, els reflexos tindrien lloc al migdia quan 

l’altura solar és màxima reduint-ne la probabilitat. La segona causa és l’orografia del terreny, una altura 

més elevada per part de l’element emissor redueix el risc de què les línies reflectides intersequin amb 

posicions de menor cota. Finalment, l’elevada inclinació dels panells, fins a 30˚, també provocaria un 

angle de reflexió, segons la perpendicularitat a la superfície plana del panell, major. Per tant, la casuística 

és funció directa de la trigonometria i les petites variacions dels paràmetres de disseny del camp solar 

que provoquen resultats diversos.   

- El tractament ARC actua com a protecció envers l’avifauna del territori ja que evita que rebin 

enlluernaments reduint, d’aquesta manera, el risc de col·lisió.  

- Els punts d’observació fixos i mòbils més crítics han estat avaluats. Els apantallaments vegetals 

addicionals acabaran d’eliminar aquest risc per complet.   

Tenint en compte el resultat obtingut i les consideracions exposades, es conclou que l’impacte potencial 

relatiu als reflexos provocats per la planta solar fotovoltaica és compatible i reversible.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Val a dir que la instal·lació es situa a la servitud d’operació aeronàutica civil espanyola de l’Aeroport de 

Girona-Costa Brava regulat pel Real Decreto 378/1988, de 8 de abril por el que se modifican las servidumbres 

aeronáuticas establecidas en el aeropuerto de Gerona-Costa Brava. Per tant, l’aprovació d’aquest projecte 

requereix l’acord previ favorable per part de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) d’acord l’establert al 

Decreto 584/1972, de Servidumbres Aeronáuticas.  
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La documentació que aquí s’exposa pretén justificar que la instal·lació projectada hi és compatible. 

S’adjunta en primer lloc la declaració del fabricant JINKO en la qual certifica que tots els seus models reben el 

tractament superficial antireflectant del tipus ARC (Anti-Reflection Coating).  
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Recentment, en data 28 d’abril de 2021 i arrel de la creixent implantació de plantes solars fotovoltaiques, 

el fabricant va emetre una segona declaració en la qual especificava que pel model seleccionat en aquest cas, 

és a dir, el JKM540M-72HL4-V, rep el tractament esmentat.  
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S’aporta també els documents demostratius emesos pel Centre de Recerca conforme es van realitzar les 

proves per verificar el comportament antireflector de les cel·les fotovoltaiques.  
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Havent consultat directament amb el fabricant, es va obtenir un seguit d’informació escaient que s’exposa 

a continuació: 

- Els panells JINKO amb el tractament ARC han estat utilitzats i acceptats en una gran quantitat d’aeroports. 

Alguns exemples i que serveixen com a casos d’èxit són els següents: 

Nom del Projecte Localització Potència Tipus de mòdul Data 

Aeroport internacional de Denver Denver, CO, USA 1,64 

MW 

JKM-300P-72 Dec. 

2014 

Aeroport “Swinerton Builders” 17819 Airport Road, 

USA 

5,25 

MW 

JKM395/400-72HL-V Dec. 

2019 

“Sydney Airport LendLease 

Carpark” 

Sydney, Australia 550 kWp JKM300M-60 Eagle PERC 

Mono 

-- 

Aeroport “El Dorado” Bogotà, Colòmbia 2,80 

MW 

JKM270PP-60 2019 

Projecte a 3 km des de la pista 

d’aterratge  

Sri Lank 700 kW JKM350M-72H Feb. 

2019 
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8. ADDENDA A L’EIIP 
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8.1 ANTECEDENTS 

L’informe de suficiència i idoneïtat de la documentació presentada relatiu al tràmit amb expedient FUE-

2022-02394073/OTAAGI20210012 indica que: 

“Conforme amb l’Acord de la Ponència d’energies renovables sobre la viabilitat de l’emplaçament del 

“Parc solar Vilademuls”, de data 3 de maig de 2021, el projecte no està sotmès a una avaluació d’impacte 

ambiental simplificada en no ocupar una superfície superior a 10 ha, llindar previst al grup 4.i de l’annex II de 

la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. Tanmateix realitza consideracions ambientals del 

projecte que han de ser tingudes en compte durant la seva tramitació i execució”.  

“Un cop valorada la nova documentació es constata que s’incorporen al projecte recomanacions o 

mesures preventives i correctores per tal de reduir els impactes tant en la fase de construcció de la instal·lació 

com en la fase de servei. Tanmateix el projecte haurà d’aprofundir en els següents aspectes ambientals:” 

 S’enumeren un seguit d’aspectes que, a continuació i a través d’aquest document, es justificarà el 

compliment o s’afegirà la informació necessària per a donar-hi compliment.  

8.2 ESMENA DE LA DOCUMENTACIÓ 

 

1. Tancament perimetral cinegètic  

El tancament perimetral haurà de permetre el pas de la fauna petita autòctona per tal d’afavorir la 

connectivitat ecològica i la biodiversitat de l’espai. En aquest sentit el punt 2.1.10 de la Memòria del projecte 

d’actuació específica i el punt 2.1.10 de la Memòria del Projecte tècnic, ambdós anomenats TANCA 

PERIMETRAL, descriuen el següent: 

“Es realitzarà un tancament perimetral mitjançant una malla plastificada de color verd fosc amb unes 

portes de 4 m d’amplada per l’entrada de vehicles i persones. La tanca serà d’uns 2,00 m d’alçada i garanteix 

un impacte visual baix. Per la fixació dels suports s’utilitzaran petits daus de formigó encastats al sòl, 

fàcilment recuperables en cas que s’hagi de retirar la tanca evitant la construcció de cimentacions continues 

de formigó que poden obstaculitzar el drenatge dels terrenys”.  

No s’utilitzarà cap altre material que suposi una edificació permanent directament sobre superfície que 

podria obstruir el drenatge natural del terreny ni bases continues de cimentació que s’obstaculitzarien el pas 

de la fauna.  

“Cal garantir la permeabilitat faunística a través de la tanca. Per tant, cada 25 m es deixaran orificis amb 

una mida rectangular de 4 m de llargada i 0,25 m d’alçada pels quals podran accedir les espècies de mida 

menor i mitjana.” 

Addicionalment, el punt 1.7 COMPATIBILITAT URBANÍSTICA DE L’ACTUACIÓ (PLANEJAMENT GENERAL) 

justifica el compliment de l’article 324. Tanques i diu el següent:  

 

 Article 133. Protecció de la biodiversitat (Punts 1, 2, 5 i 7) 

[...] “La tanca serà permeable al pas de la fauna petita i mitjana a través d’orificis”.  
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Finalment, s’extreu una figura del Plànol 06. Perfil de la instal·lació. Detall elements BT on també s’indica 

la previsió d’habilitar els forats.  

 

2. Integració dels edificis en l’entorn rural 

 Per tal de millorar la integració paisatgística dels edificis prefabricats es poden adquirir amb un 

tractament cromàtic fosc, que el fabricant ja ha aplicat a l’hora de la seva construcció. El fabricant escollit on 

adquirir els centres de transformació disposa de diferents tipus d’acabats superficials exteriors que els 

confereix una gran capacitat d’harmonització estètica a l’entorn, integració i mimetització. Del seu catàleg 

se’n destaca els RAL 1015, 7002, 6003, 8022, 3022, 8017, 9002, 1001, 1006 i 8023. Un dels acabats més 

comuns és el color marró fosc RAL 8022 al tractar-se d’uns camps de conreu. Per tant, s’escull i es mostra a 

continuació:  
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S’adjunta fotomuntatge des del mateix punt visual que el realitzat en el Plànol 07.3 del Projecte d’actuació 

específica.  

 

3. Manteniment de la coberta vegetal i restitució del terreny 

 D’inici i al tractar-se d’un camp de conreu es preveu que tingui unes característiques fèrtils molt 

elevades, de fet, aquesta circumstància queda palesa en els períodes de repòs del camp, previ a la sembra, 

quan l’estrat herbaci no desitjat comença a proliferar. En aquest cas, aquest creixement herbaci no és pas un 

impediment com podria ser alhora de conrear cereals, sinó que es esdevé una mesura ambiental molt 

necessària de naturalització de l’espai tancat per la planta solar. D’entrada es permetrà créixer la vegetació 

herbàcia de forma natural que sol estar format per roselles, margall i altres plantes amb flor molt comunes. 

La presència de vegetació i l’arrelament associat crea una sinèrgia positiva al medi ambient de manera que 

més enllà a l’afavoriment de la biodiversitat també en redueix els riscos d’erosió i en millora la fixació de 

nutrients.  

En matèria de prevenció d’incendis forestals cal destacar que, segons el Decret 123/2005, de 14 de juny, 

cal mantenir una condició de baixa combustibilitat a l’interior del terreny de manera que no es podrà 

permetre el desenvolupament d’espècies arbustives. Per tant, les tasques i gestions a realitzar durant el 

funcionament de la instal·lació en relació a la perpetuació de la coberta herbàcia hauran de ser periòdiques 

i dins del mateix any natural: 

- Eliminació de la vegetació que esdevingui seca i morta a través de la trituració i estesa uniforme sobre 

el terreny en mides inferiors als 20 cm. Aquestes restes acaben generant un substrat de major riquesa 

en matèria orgànica i nutrients.  

- Mantenir un drenatge difús original del camp de conreu. En aquest sentit, caldrà establir un control 

periòdic per evitar la generació de recs preferencials i detecció prematura de les zones on es pot 

acumular l’aigua per dificultats d’escolament. Aquestes ubicacions poden ser als peus de l’estructura 

dels panells, edificacions i a les zones on es concentren diversos traçats de rases. Per tal de millorar el 

desaigua es pot generar rases perimetrals, descompactació i posterior revegetat. El fet de garantir 

un drenatge difús però no acumulatiu permet cobrir les necessitats d’aigua de la coberta herbàcia 
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sense posar en risc la seva vida per negament d’aigua. La presència de la coberta herbàcia millora la 

retenció d’aigua del sòl.  

- Per tal de respectar la coberta vegetal del terreny no es podran fer servir en cap cas herbicides ni 

pesticides ja que són molt agressius pel que fa al tractament de sòl. Els mètodes més respectuosos a fer 

servir seran els de les dallades o segues. Aquestes segues s’hauran de realitzar fora del termini d’alt risc 

d’incendi, de 15 de juny al 15 de setembre. Per tal de mantenir unes condicions productives i ambientals 

sostenibles no es podran segar tots els espais de la superfície tancada alhora. Caldrà realitzar les segues 

alternant les diferents fileres de panells per mantenir sempre zones amb coberta herbàcia que també 

tenen propietats pol·linitzadores. Es preveu realitzar un mínim de dues segues anuals, si s’executa 

aquest mètode. Preferiblement i si s’arribés un acord amb algun propietari ramader extensiu, no caldria 

realitzar segues mecàniques sinó que el bestiar oví o boví ho farien de forma natural. Els mamífers 

remugants milloren l’espai a través dels adobs que suposen les pròpies dejeccions ramaderes.  

- Es preveu que les zones de més creixement siguin les àrees ubicades sota les fileres de panells ja que 

creen un ambient més humit al protegir de la insolació directa. Serà suficient en mantenir una altura 

menor a la dels inversors fotovoltaics per evitar contactes no desitjats.  

- El fet de mantenir una coberta herbàcia natural fa que, un cop el parc es desmantelli, el camp de cultiu 

pugui reprendre la seva activitat habitual gràcies a les preservació de les propietats fèrtils. 

- Per tal de millorar la proliferació d’insectes i altres animals pol·linitzadors cal mantenir una coberta de 

plantes autòctones i amb flor.   

El conjunt del procés de naturalització permet augmentar la biodiversitat inicialment limitada pel fet 

de tractar-se d’un camp cerealístic anual. Atrau a espècies animals que poden trobar-hi llocs 

d’alimentació, com són els mamífers i els rèptils i, en últim terme, les aus.  

Per tal de concretar els aspectes mencionats anteriorment caldrà respectar en tot moment la capa 

vegetal edàfica i productiva. En cas de realitzar moviments de terres, bàsicament pel traçat de rases i els 

encaixos dels centres de transformació, caldrà retirar els primers 30 centímetres de sòl, abassegar-lo i 

apilar-lo en aplecs de petita dimensió (1,5 m) per reduir-ne l’impacte visual. En cap cas es podrà barrejar 
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amb material d’excavació que haurà d’apilar-se independentment. En el supòsit que els apilaments de 

sòl edàfic no podessin romandre sobre el sòl de forma apilada, s’estendrien en capes d’un gruix superior 

a la cota actual del terreny. A la finalització de l’obra es restauraran totes les superfícies afectades com 

a conseqüències de l’execució de les obres, descompactant els primers 30 cm i estenent la terra fèrtil 

apilada.  

Durant l’execució de  les obres no es podran afectar els marges que podrien esbarzers o arbres morts 

amb forats on les abelles podrien habitar. Per tal de mantenir una coberta herbàcia en bones condicions 

caldrà realitzar plantacions dins l’àmbit. Algunes espècies pròpies de la formació d’alzinars i afins i 

hàbitat d’alzinar o sureda acidòfil sobre geologia de gresos i lutites:  

- Borago officinalis 

- Dorycnium pentaphyllum 

- Echium vulgare argentae 

- Eruscastrum nasturtiifolium  

- Foeniculum vulgare 

Per afavorir la nidifació d’abelles silvestres es podran deixar claps nus al sòl. Per tant, algunes zones 

on no hi hagi un creixement herbaci poden esdevenir espais favorables pels hàbitats de les abelles. El 

mètodes utilitzat per portar a terme les plantacions són les hidrosembres. Es tracta de projectar per via 

hídrica una barreja de llavors i altres productes a les zones on es desitja la restauració. L’estesa es realitza 

amb la hidrosembradora, que consta d’un tanc amb motor i agitador mecànic que dona lloc a una barreja 

homogènia, i d’una bomba d’alta pressió que, per mitjà d’un pistó mòbil, projecta la mescla sobre el 

terreny, de forma perpendicular a la superfície. La quantitat de llavor a emplear serà de 3,5 kg/àrea i es 

farà durant la tardor o la primavera.  

4. Finalització de la vida útil de la planta 

Per tal de garantir que al finalitzar la vida útil de la planta es procedeix al seu desmuntatge i la 

conseqüent restitució del sòl cal tenir en compte allò estipulat al Decret 16/2019, de 26 de novembre. 

L’article 19 diu: 

“La persona promotora d’una planta solar fotovoltaica resta obligada a restaurar els terrenys al seu estat 

original en finalitzar l’activitat. Amb la finalitat d’assegurar el compliment de l’obligació, ha de constituir 

una garantia suficient [...]. La resolució que aprovi el projecte d’actuació específica corresponent n’ha de 

fixar l’import i el termini per constituir-la. L’import de la fiança es fixa considerant el cost real del 

desmantellament. Aquesta fiança consta en l’autorització substantiva en matèria d’energia”.  

En cas de no constituir la garantia el projecte no podrà ser executat. Per tant, aquest fer garanteix el 

fet de desmuntar i restituir els terrenys al seu estat original. En cas de transmetre un canvi de titularitat, 

la persona adquirent ha de constituir una nova garantia de restitució dels terrenys al seu estat original. 

Per tal de garantir una correcta gestió dels residus i del desmantellament del parc solar s’ha previst un 

pressupost de desmantellament que s’adjunta a continuació. Alhora aquest pressupost també serveix per 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 03/06/2022, per A
lbert T

robalón V
illa (C

ol. 15305). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 64FB

215B
D

187D
845



 

 

 

P à g i n a  75| 78 
 

fixar la garantia econòmica.  

Afegir en aquest punt, que al finalitzar la vida útil de la planta solar i per tal de garantir la restitució del 

terrenys, més enllà de la garantia econòmica dipositada establerta pel Decret 16/2019, caldrà sol·licitar 

de nou una llicència d’obres per executar les tasques de desmantellament legalment. Per tant, dins 

aquesta petició caldrà incorporar la pròpia documentació en matèria de residus. Per tal de fer efectiva la 

llicència, també caldrà dipositar una fiança segons estableix la normativa sectorial de residus actual i un 

document d’acceptació de residus (contracte) per part del gestor autoritzat. Finalment, caldrà presentar 

els certificats emesos pel gestor de residus conforme els residus han estat gestionats adequadament per 

tal de recuperar la fiança i fer efectiu el tancament de l’expedient d’obres de desmantellament. Si bé en 
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aquest punt cal remarcar que, donada la llarga vida útil de la instal·lació, caldrà adequar-se a la normativa 

que sigui d’aplicació en aquell moment concret així com els costos actualitzats que en resultin.  

No obstant, per tal de fer una estimació del cost de la fiança a dipositar més enllà del cost de 

desmantellament estipulat anteriorment es pren un factor de 0,0036 €/Wp. Per tant, el cost d’aquesta 

garantia recuperable, en aquest projecte, seria de 7.383,31 €.  

L’estimació i la tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa d’aquests i amb la quantitat 

que s’espera generar per a poder planificar la seca correcta gestió. Els residus es codifiquen segons la 

Llista Europea de Residus, previsió inclosa a l’Ordre MAM/304/2002, 8 de febrer, per la que es publiquen 

les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. Cada tipologia de residu 

se li associa un nombre de fins a sis xifres. L’annex 1 de la citada normativa estableix les operacions de 

valorització i eliminació mentre que l’Annex 2 llista les diferents tipologies de residu.  

En aquest cas, aplica allò establert al: 

 - Capítol 15. Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i robes de  protecció 

   no especificades en una altra categoria. Concretament, envasos de paper i cartró.   

 - Capítol 17. Residus de la construcció i demolició (inclosa la terra excavada de zones contaminades). 

   Conformen a la major part dels residus generats. Com a previsió i si s’escau, formigó, materials 

   ceràmics barrejats, fusta, plàstics, cables (sense hidrocarburs, quitrans d’hulla o altres substàncies 

   perilloses) i metalls barrejats (acer, coure, alumini, etc. ). 

 Els codis dels materials a desmantellar seran els següents: 

  17.01.01 (Formigó) – No perillós  

  17.01.07 (Material ceràmic barrejat amb formigó o maons) – No perillós 

  17.04.07 (Metalls barrejats) – No perillós 

  17.02.01 (Fusta) – No perillós 

  15.01.01 (Envasos paper cartró) – No perillós  

  17.02.03 (Plàstic)  - No perillós 

  17.04.11 (Cables) – No perillós 

   

La seva quantificació, cost i destinació s’ha exposat a la taula anterior. 
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5. Valoració dels costos 

El conjunt d’accions establertes en aquest document comporten un cost que es detalla a continuació: 

 

 

 

 

 

 

 

Concepte Unitat
Preu 

(€/ut.)
Total (€)

Mesures ambientals i de restitució

Modificació del tancat perimetral per tal d'adoptar les 

mesures relatives a la permeabilitat ecològica. 
4,50 h 20,00 90,00

Aplicació del tractament cromàtic RAL 8022 als edificis de la 

planta solar.
2,00 u 200,00 400,00

Hidrosembra herbàcia. Durant l'execució de la planta solar. 

Tenint en compte una superfície útil de 1,5 ha, a banda dels 

vials perimetrals i algunes zones nues. 

1,50 ha 8.000,00 12.000,00

Manteniment del creixement vegetal excessiu. Preferiblement 

es realitzarà amb mètodes animals.
2,58 ha 0,00 0,00

Descompactació del terreny, estesa de terra vegetal i 

hidrosembra sobre les zones ocupades pels edificis durant la 

restitució i altres zones potencialment afectades (residus, 

contenidors, apilaments).

0,02 ha 17.500,00 350,00

TOTAL 12.840,00

Desmantellament i gestió de residus

Cost del Desmantellament. Inclou la gestió de residus. 1,00 33.301,33 33.301,33

Cost del Projecte de desmantellament 1,00 5.000,00 5.000,00

Taxa administrativa per l'obtenció del permís de 

desmantellament. 2,5% del cost del projecte. 
1,00 125,00 125,00

TOTAL 38.426,33
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9. CONCLUSIONS 

La instal·lació de la planta solar fotovoltaica permet la producció d’energia elèctrica de forma sostenible i 

actua com a complement al paisatge tradicional agrícola, alhora que ajuda a fixar la població i respectar el medi 

ambient. Després de realitzar l’estudi d’impacte i integració paisatgística segons el Decret 343/2006 es conclou 

que l’actuació és compatible amb el paisatge dels Terraprims i no hi interacciona negativament.  

Aquest document pretén aportar la informació suficient per donar una visió del parc solar, els seus 

components i la seva integració en el paisatge, creient favorable la seva instal·lació i quedant a disposició de 

l’administració competent per qualsevol aclariment i/o prescripció pertinent. 

 
Cardona, juny de 2022 

 
 
 

Enginyer Industrial 
Albert Trobalón Villa 

Col·legiat núm. 15.305 
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1. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

1.1. OBJECTE 

L’objecte del present estudi és establir les previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i 

malalties professionals, així com danys derivats dels treballs de reparació i manteniment, a més de les 

instal·lacions preceptives de higiene i benestar dels treballadors.  

Projecte:   PARC SOLAR FOTOVOLTAIC CONNECTAT A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ “PS VILADEMULS” 

Tècnic redactor: 

- Albert Trobalón Villa, Enginyer Industrial. Col·legiat núm. 15.305 

Emplaçament: 

- Polígon 7, Parcel·les 287 i 291, 17468 Vilademuls (Girona). 

Temps previstos: 

- Termini de execució previst: 3 mesos. 

Treballadors empleats: 

- Previsión del número de operaris: 15. 
 

1.2. JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Segons l’article 4 del Real Decreto 1627/97 de 24 d’octubre s’indica l’obligatorietat, per part del promotor, 

per que es realitzi un Estudi de Seguretat i Salut en els Projectes per les obres de construcció, sempre que es 

compleixin algun dels següents supòsits: 

- Pressupost de execució per contracta superior a 450.759,07  Euros. 

- Durada estimada de els treballs superior a 120 dies laborals, fent servir en algun moment més de 20 
treballadors. 

- Volum de mano de obra superior a 500 jornades. 

- Les obres de túnels, galeries, conduccions soterrades i preses. 

En la present obra es compleixen o es superen les limitacions anteriorment exposades pel que se indica 

l’obligatorietat de realitzar el present Estudi de Seguretat i Salut. 

1.3. DESCRIPCIÓ GENERAL I UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPOSEN L’OBRA 

DESCRIPCIÓ GENERAL I ABAST DE L’OBRA 

Es pretén muntar una instal·lació solar fotovoltaica amb estructura fixa, connectada a xarxa amb una 

potència pic de  2.050,92 kWp sobre terreny. 

La instal·lació estarà formada per un generador fotovoltaic, constituït per 3.798 panells fotovoltaics de 

540 Wp i tecnologia monocristal·lina. L’estructura metàl·lica es trobarà fixada al sòl mitjançant un sistema 

de clavat o de cargolat, segons la composició del terreny per utilitzar un sistema o un altre. 

A més, es disposaran de totes les proteccions necessàries en corrent continu i altern, 8 convertidors  de 

185 kW i 1 convertidor de 215 kW, transformadors i tots els elements necessaris per fer possible el 

subministrament d’energia elèctrica a la xarxa, en les condicions tècniques i de seguretat que s’indica en la 
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legislació vigent. 

El projecte comprendrà: 

- Enginyeria, direcció d’obra, i obtenció dels requisits tècnics legals i administratius pel seu correcte 
funcionament. 

- Condicionament previ del terreny i el seu replanteig. 

- Subministrament de material. 

- Muntatge d’estructures i panells. 

- Instal·lació elèctrica. 

- Posta en servei de les instal·lacions esmentades. 

 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT EN L’OBRA 

Es consideren les següents mesures de protecció per cobrir el risc de les persones i vehicles que transitin 

pels voltants de l’obra o que tinguin necessitat de travessar-la per accedir a la mateixa. 

- S’habilitarà el camí existent pel pas de vehicles a l’obra planificada. 

- S’acondicionarà el terreny, en especial aquelles zones on es vagin a ubicar les edificacions. 

- Es realitzarà un tancat perimetral que delimiti les zones d’afectació del parc fotovoltaic en la parcel·la. 

- Es disposarà una zona de apilament de material, amb accés per camions. 

- S’emprarà una grua per les tasques d’emplaçament dels edificis prefabricats. 

- Per l’elaboració de les rases per on discorrin els circuits elèctrics de BT i MT, es senyalitzaran 
degudament i es protegiran quan aquestes estiguin obertes. 

- Pla de treball previst: adequació del terreny, tancat i seguretat, instal·lació edificacions, apilament 
material, rases i cablejat, muntatge de estructures, panells i inversors, muntatge elèctric i electrònic, 
posta en marxa. 

- En previsió de que les obres puguin ser visitades per persones relacionades amb la propietat, el 
coordinador de Seguretat i Salut, haurà de donar instruccions precises al personal implicat, sobre la 
forma en que aquelles s’han de realitzar, tenint en compte que: 

• No s’ha de permetre el pas l’interior de l’obra a cap persona aliena a la mateixa si no va acompanyat 
del personal responsable designat per aquest menester. 

• Es obligatori l’ús d’EPIS per tota aquella persona que visiti les obres. 

• Un cop acabada la jornada laboral ha de quedar impedit l’accés l’interior del recinte de l’obra. 

Haurà de quedar col·locada en lloc visible, com a mínim, la senyalització de: 

- Obligatorietat de l’ús d’EPIS en el recinte de l’obra. 

- Prohibició d’entrada a persones i vehicles no autoritzats. 

- Placa de senyalització de riscos. 

- Rètol d’obra. 

- Per últim, i a fi d’evitar possibles accidents a l’exterior es controlarà que els apilaments es realitzin 
sempre a l’interior del recinte, els llocs indicats prèviament en els plànols del present Pla de Seguretat 
i Salut, evitant la col·locació de materials, maquinària i altres elements als voltants del recinte de l’obra 
i en cas de ser inevitable això últim, hauran de quedar perfectament assegurats i protegits. 

De la mateixa manera, s’impedirà el pas de vianants i vehicles en la part de la façana on es realitzin treballs 

per tal d’evitar el dany sobre les persones provocat per la caiguda accidental d’objectes o eines. 
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RELACIÓ DE MAQUINÀRIA A EMPRAR 

La maquinària a emprar, independentment dels sistemes d’execució d’obra de cada contractista, i a 

efectes del present Estudi amb la finalitat d’identificar els riscos per les persones. Es preveu l’ús de la següent 

maquinària: 

- Vehicles    -   Eines manuals diverses 

- Plataforma elevadora/grua.  -   Tráctels, politges etc. 

- Camions divers tonatge   -   Escales manuals 

- Automòbils    -   Varis 

- Serres circulars 

INSTAL·LACIONS PROVISIONALS PER L’OBRA 

Segons es disposa en l’article 15 de la part A de l’annex IV del Real Decreto 1627/1997de 24 d’octubre i 

en el Real Decreto 486/1997 de 14 d’abril, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut en els llocs de treball, els principis de disseny aplicats en les instal·lacions provisionals projectades han 

estat els que se expressen a continuació: 

- Aplicar els requisits regulats per la legislació vigent. 

- Quedar centralitzades metòdicament. 

- Es dona a tots els treballadors un tracte d’igualtat, qualitat i confort, independentment de la seva raça i 
costums o de la seva pertanyença a qualsevol de les empreses: principal o subcontractades, o treballadors 
autònoms. 

- Resolen de forma ordenada, les circulacions en el seu interior.   

- Se puguin realitzar de forma digna, reunions de comitès, sindicals o interferències entre els usuaris. 

- Organitzar de forma segura l’accés, estada al seu interior i sortida de l’obra. 

NÚMERO DE TREBALLADORS I DURADA PREVISTA MÀXIMA 

De l’estudi del pla d’execució d’obra previst, se n’extreu la conclusió de que el número màxim de 

treballadors que simultàniament estaran en obra serà de vint i això tindrà lloc en el període de temps que 

duri l’execució de l’obra. 

Aquest número serà la base pel càlcul del consum dels equips de protecció individual, així com pel càlcul 

de les instal·lacions provisionals pels treballadors segons allò disposat en l’article 3 del Real Decreto 

773/1997 de 30 de maig, i els articles 7 i 141 de l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 

Si el Pla de Seguretat i Salut efectua alguna modificació de la quantitat de treballadors que s’ha calculat 

que intervinguin en aquesta obra, s’haurà d’adequar les previsions d’instal·lacions provisionals i proteccions 

col·lectives i individuals a la realitat. 

1.4. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE RISCOS 

La següent identificació de riscos i avaluació de l’eficàcia de les proteccions aplicades, es realitza sobre 

el pla d’execució de l’obra, com a conseqüència de l’anàlisi del procés constructiu habitual. Poden ser 

modificats pel contractista i en aquest cas, recollirà els canvis en el seu Pla de Seguretat i Salut en el treball. 

Els riscos aquí analitzats, s’eliminen o disminueixen en les seves conseqüències i avaluen, mitjançant 
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solucions constructives, d’organització, proteccions col·lectives, equips de protecció individual; 

procediments de treball segur i senyalització oportuns, per aconseguir la valoració en la categoria de: “risc 

trivial”, “risc tolerable”, “risc moderat”, “risc important” o “risc intolerable”, ponderats mitjançant 

l’aplicació dels criteris de les estadístiques de sinistralitat laboral publicats per la “Dirección General de 

Estadística del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales”. 

De l’èxit d’aquestes prevencions proposades dependrà del nivell de seguretat que s’arribi durant 

l’execució de l’obra. 

Fases en l’execució dels treballs: 

- Treballs previstos en l’obra / Muntatge: 
o Muntatge Estructura. 

- Seqüencia dels treballs: 

o Fase muntatge material elèctric 

- Treballs inclosos en l’Annex 2 del Real Decreto 1627/97 de 24 d’octubre Seguretat en Obra de 
Construcció. Treballs amb riscos especials. 

o Treballs amb risc de caiguda d’altura 
o Treballs en línies elèctriques de Baixa Tensió. 

• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements pesats. 
 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS LABORALS QUE PODEN SER EVITATS I, EN CONSEQÜÈNCIA, S’EVITEN 

Es consideren riscos elevats els següents: 

- Els derivats de les interferències dels treballs a executar, que s’han eliminat mitjançant l’estudi 
preventiu del pla d’execució d’obra. 

- Els originats per les màquines mancades de proteccions en les seves parts mòbils, que s’han eliminat 
mitjançant l’exigència de que totes les màquines estiguin completes, amb totes les seves proteccions. 

- Els originats per les màquines elèctriques mancades de proteccions contra els contactes elèctrics, que 
s’han eliminat mitjançant l’exigència de que totes elles estiguin dotades amb doble aïllament o en el 
seu cas, de toma de terra de les seves carcasses metàl·liques, en combinació amb els interruptors 
diferencials dels quadres de subministrament i xarxa de toma de terra general elèctrica. 

- Els derivats del factor de forma i d’ubicació del lloc de treball, que s’han resolt mitjançant l’aplicació 
de procediments de treball segur, en combinació amb les proteccions col·lectives, equips de protecció 
individual i senyalització. 

- Els derivats de les màquines sense manteniment preventiu, que s’eliminen mitjançant el control dels 
seus llibres de manteniment i revisió de que no manqui en elles, cap de les seves proteccions 
específiques i l’exigència en el seu cas, de posseir el marcat CE. 

- Els derivats de els mitjans auxiliars deteriorats o perillosos, mitjançant l’exigència d’utilitzar mitjans 
auxiliars amb marcat CE o en el seu cas, mitjans auxiliars en bon estat de manteniment, muntats amb 
totes les proteccions dissenyades pel seu fabricant. 

- Els derivats pel mal comportament dels materials preventius a emprar en la obra, que s’exigeixen en 
el seu cas, amb marcat CE o amb el certificat de certes normes UNE. 

 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS LABORALS QUE NO S’HAN POGUT ELIMINAR 

Es consideren riscos existents en l’obra, però resolts mitjançant la prevenció continguda en aquest 

treball, i en coherència amb l’estadística considerada en el “Anuario de Estadística de Accidentes Treball 

de la Secretaría General Tècnica de la Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del 
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Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales”, el llistat que es mostra a continuació. 

RISCOS 
PROBABILIDAD CONSECUENCIA MAGNITUD DEL

RISC ALTA MITJA BAIXA N/P ALTA MITJA BAIXA 

1. Caigudes de persones a diferent nivell  X   X   MODERAT 

2. Caiguda de persones al mateix nivell  X     X TOLERABLE 

3. Caigudes d’objectes   X   X  TOLERABLE 

4. Despreniments o ensorraments   X    X TOLERABLE 

5. Xocs i cops  X     X TOLERABLE 

6. Maquinària automotriu i vehicles (dins 

obra) 
   

X 
    

X 
 
TOLERABLE 

7. Atropellaments  X    X  MODERAT 

8. Talls  X    X  MODERAT 

9. Projeccions  X    X  MODERAT 

10. Contactes tèrmics   X    X TOLERABLE 

11. Contactes químics   X    X TOLERABLE 

12. Contactes elèctrics  X   X   MODERAT 

13. Arcs elèctrics  X    X  MODERAT 

14. Sobreesforços  X    X  MODERAT 

15. Explosions   X    X TOLERABLE 

16. Incendis   X X   X TOLERABLE 

17. Confinament   X   X  TOLERABLE 

18. Tràfic (fora de l’obra)  X    X  MODERAT 

19. Agressió d’animals   X    X TOLERABLE 

20. Sobrecàrrega tèrmica  X    X  MODERAT 

21. Sorolls   X   X  TOLERABLE 

22. Vibracions   X   X  TOLERABLE 

24. Radiacions no ionitzants    X  X  - 

25. Ventilació  X     X TOLERABLE 

26. Il·luminació  X     X TOLERABLE 

27. Agents químics  X    X  - 

28. Agents biològics    X  X  - 

29. Càrrega física  X     X TOLERABLE 

30. Càrrega mental  X     X TOLERABLE 

31. Condicions ambientals del lloc  X     X MODERAT 

 

TREBALLS INCLOSOS EN L’ANNEX II DEL R. D. 1627/97 

El R.D. citat, defineix els treballs amb riscos especials, aquells la realització dels quals exposi als 

treballadors a riscos d’especial gravetat per la seva seguretat i salut. Els treballs a realitzar en aquesta obra 

/ muntatge presenten característiques anàlogues a les descrits en la normativa citada. 

1. Treballs amb riscos d’esfondrament o caiguda d’altura 

2. Treballs elèctrics en Baixa Tensió. 

3. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements pesats. 

Amb l’objecte d’eliminar i / o minimitzar les situacions de risc per la persona, s’aborda dins d’aquest 

Estudi, les mesures preventives que en el seu moment hauran de recollir les empreses contractistes en els 

seus plans de seguretat per la seva aprovació pel coordinador de Seguretat i Salut en obra. 

Per ser treballs definits en l’annex II del R.D. 1627 se’ls haurà de prestar en tot cas una atenció i vigilància 

permanent. 

El contractista principal haurà d’elaborar un Pla de Seguretat avaluant els riscos i disposar els mitjans 

tècnics, humans i econòmics, que permetin eliminar el risc o minimitzar-lo fins un nivell acceptable i 
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tolerable. Incorporarà els procediments recollits en aquest estudi. 

Treballs amb riscos de caiguda d’altura 

Treballs en altura: 

- Caiguda al buit des d’estructures, escales, bastides, plataformes elevadores, rases. Mitjans tècnics 

- Proteccions col·lectives adequades i en òptimes condicions de seguretat. 

- Vigilància de l’ús correcte de les peces de protecció personal. Mitjans humans 

- Coordinador de Seguretat i Salut. Mesures Organitzatives 

- Inspecciones periòdiques dels treballs. 

- Procediment específic i reglaments. 

- Tècniques vigents. 

- Informació i formació. 

- Proteccions personals i col·lectives. 

- Coordinació d’activitats de seguretat. 

- Vigilància de la seguretat i selecció de personal adequat. 

Risc caigudes de persones a distint nivell 

Situació del risc: caiguda per forats 

Mesures de prevenció i protecció: 

- Es col·locaran baranes de seguretat amb l’altura reglamentària suficient i resistència adequada. 

- Les zones de No treball es protegiran amb cinta plàstica de color i rètols indicatius de NO PASSAR., 

- Comunicar i/o corregir deficiències detectades. 

- Utilitzar els mitjans previstos pel pas o accés a altres instal·lacions. 

- En cas d’apropar-se a una zona no protegida hi hauran les proteccions col·lectives pertinents. 

Situació del risc: caiguda des d’escales 

Mesures de prevenció i protecció: 

- Elecció de l’escala adequada al treball. 

- Verificació del bon estat de conservació i resistència dels seus components. 

- Mai seran de fabricació provisional d’obra. 

- No estaran pintades. 

- Només podrà estar-s’hi un operari. 

- Mentre es trobi un operari pujat en la mateixa, un altre aguantarà l’escala per la base, aquest operari 
pot ser substituït si s’amarra l’escala fermament. 

- Es baixarà fins el darrer esglaó. 

- L’escala sobrepassarà un metre aproximadament sobre el pla a on es vulgui accedir. 

- Si té més de 12 m es lligarà pels 2 extrems. 

- L’ascens es farà de front amb les mans lliures d’objectes i subjectant-se als esglaons. 

- Si es treballa per sobre dels 2 m s’utilitzarà cinturó de seguretat, que s’haurà d’ancorar a un punt fix 
diferent de l’escala. 

- Col·locació correcta (separada ¼ de la longitud, pis ferm i anivellat). 

Situació del risc: caiguda des de escales fixes 

Mesures de prevenció i protecció: 

- Comunicar i/o corregir deficiències detectades. 

- Tenir la il·luminació adequada. 

- Mantenir l’ordre i neteja en la zona. 
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- Utilitzar adequadament els equips de protecció individual.  

Situació del risc: caiguda per desnivells, rases, talussos, etc...  

Mesures de prevenció i protecció: 

- S’han d’assenyalar l’existència d’aquests. 

- S’utilitzarà calçat adequat. 

- Tenir la il·luminació adequada. 

Situació del risc: caiguda des d’estructures, plataformes elevadores, grues… 

Mesures de prevenció i protecció: 

- Estada en recolzament utilitzant el cinturó de seguretat. 

- Evitar postures inestables. 

- Comprovar l’estat de l’estructura, plataforma elevadora abans de iniciar alguna operació en el mateix. 
Aquesta plataforma haurà de comptar amb un tancat perimetral homologat i amb un sòcol que eviti 
la caiguda de eines. Segons la legislació vigent. 

- Utilitzar escales en bon estat. 

- Utilitzar elements de subjecció personal. 

Treballs elèctrics en Baixa Tensió generals 

Treballs elèctrics: 

- Moviment de mànegues de cable. 

- Connexions de quadres. 

- Armaris elèctrics. Mitjans tècnics: 

- Proteccions col·lectives adequades i en òptimes condicions de seguretat. 

- Complir el R.D. 614/2001 “risc elèctric” 

- Ús dels equips reglamentaris i proteccions elèctriques. Mitjans humans 

- Recurs Preventiu. 

- Coordinador de Seguretat i Salut. Mesures Organitzatives 

- Inspecciones periòdiques dels treballs. 

- Procediment específic i reglaments. Tècniques vigents. 

- Informació i formació. 

- Proteccions personals i col·lectives. 

- Coordinació d’activitats de seguretat. 

- vigilància de la seguretat i selecció de personal adequat. 

Treballs elèctrics amb risc de contacte elèctric 

Situació del risc: contactes directes, indirectes i descàrregues elèctriques. 

- Mesures de prevenció i protecció, en instal·lacions i equips: 

- Formació i informació a els treballadors. 

- Element en tensió allunyats de les zones accessibles o sota envolvents tancats i senyalitzats. 

- Revisar periòdicament l’estat de les instal·lacions i equips. 

- Disposar de proteccions magnetotèrmics i diferencials en totes les línies de derivació en BT. 

- Disposar dels equips de protecció individual precisos, tals com, botes de seguretat, casc aïllant, guants 
aïllants, protecció facial u ocular, roba de treball de protecció. 

- Hauran d’estar fabricats, muntades i mantingudes d’acord amb els reglaments i normes aplicables. 

- Els equips portàtils d’enllumenat seran de tensions de seguretat o estaran alimentats a través de 
transformadors de separació de circuits. 

- Tots els equips elèctrics portàtils seran de doble aïllament o aïllament reforçat o estaran previstos de 
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toma de terra i protegits per interruptors diferencials de alta sensibilitat. 

- Els cables d’alimentació a equips provisionals hauran de mantenir-se en bon estat i s’evitarà que 
constitueixin un risc per raó de la seva disposició. 

- S’evitarà entrar en instal·lacions elèctriques o accionar en els equips elèctrics si no s’està qualificat i 
expressament autoritzat per això. 

- En l’interior de instal·lacions elèctriques o en proximitat a elles no s’utilitzaran escales o elements 
metàl·lics llargs. 

Mesures de prevenció i protecció, en instal·lacions elèctriques amb tensió: 

- Formar e informar als treballadors. 

- Verificar la absència de tensió prèvia als treballs. 

- Disposar dels equips de protecció individual necessaris i adequats, tals com, botes de seguretat, guants 
aïllants i de protecció mecànica, casc aïllant, ulleres i/o pantalles facials, roba adequada de treball i de 
màniga llarga. 

Mesures de prevenció i protecció, en instal·lacions elèctriques en absència de tensió: 

- Formar e informar a els treballadors. 

- Mantenir les distàncies de seguretat reglamentàries. 

- Senyalitzar, tancar o apantallar la zona per impedir el contacte amb elements de tensió. 

- En cas d’obertura de rases, sol·licitar informació a les empreses elèctriques sobre conduccions 
elèctriques soterrades. 

- Verificar la absència de tensió. 

- Utilitzar els equips de protecció individual, tals com, guants aïllants i de protecció mecànica, casc 
aïllant, ulleres i/o pantalles facials, roba de treball adequada i de màniga llarga. 

- No obrir ni tancar circuits amb càrrega elèctrica. 

- No mantenir dos punts amb diferent potencial accessibles entre sí, sense protegir. 

Treballs de proves i posta en marxa 

Mitjans tècnics: 

- Aplicar reglaments tècnics (RBT, RAT) 

- Procediment descàrrec de instal·lacions. Mitjans humans 

- Coordinador de Seguretat i Salut. 

- Mesures Organitzatives 

- Inspecciones permanents zones de treball. 

- Proteccions personals i col·lectives. 

- Senyalització específica. 
 

1.5. INFORMAR A TOT EL PERSONAL MESURES GENERALS DE SEGURETAT 

PERSONAL D’OBRA 

La qualificació tècnica del personal serà l’adequada per l’activitat que es va a realitzar. 

Prèviament a l’inici dels treballs, el personal d’obra serà informat dels riscos als que estarà exposat, 

indicant-los les mesures preventives, l’existència del Pla de Seguretat, del Pla d’Emergència i la ubicació de 

les instal·lacions Higiènic-Sanitàries. 

El número de persones en cada activitat serà l’adequat a la magnitud dels mateixos. S’extremarà la 

vigilància sobre les subcontractacions. 
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COORDINACIÓ DELS TREBALLS 

En cas de donar-se treballs superposats o al mateix nivell en poc espai i simultanis dels quals suposin un 

risc evident per qui els desenvolupa, en aquest cas es procedirà de la següent forma per la manca de previsió: 

1. Immediata suspensió dels treballs. 

2. Establir per la Direcció d’Obra i la Coordinació de Seguretat la prioritat dels treballs. 

SENYALITZACIÓ DELS TREBALLS 

En tots els treballs que revesteixin perill i que puguin afectar a personal d’altres, es senyalitzarà 

adequadament la zona, retirant aquesta un cop finalitzats els treballs que van originar el risc. 

ORDRE I NETEJA 

Es mantindran buits els accessos i els passadissos. S’eliminaran els materials d’un sol ús disposant de 

recipients o zones definits pel seu dipòsit. Els materials s’emmagatzemaran i apilaran correctament. 

Està prohibit realitzar la neteja de la roba de personal amb aire comprimit quan es porten posades, per tal 

d’evitar la incrustació de partícules en el cos. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Els materials i roba de seguretat seran de marques i models homologats segons legislació. Serà obligatori 

l’ús de casc, ulleres i botes de seguretat en tot el recinte de l’obra. 

A més, cada treballador disposarà i usarà els E.P.I’s necessaris per la seva activitat. 

1.6. RISCOS I MESURES DE SEGURETAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

GENERAL 

L’anàlisi dels riscos existents en cada fase dels treballs s’ha realitzat en base al projecte i a la tecnologia 

constructiva exposada en el mateix. De qualsevol forma, pot ser variada pel contractista, sempre i quan es 

reflecteixi en el Pla de Seguretat i Salut, adaptat als seus mitjans. 

A continuació, es descriuen els següents treballs a realitzar indicant: 

- Descripció dels treballs 

- Riscos més freqüentes 

- Normes bàsiques de seguretat 

- Proteccions personals 

- Proteccions col·lectives 

Els treballs per realitzar s’han dividit en: 

- Treballs de Instal·lacions: 

• Treballs de instal·lacions elèctriques 

• Instal·lació elèctrica provisional en obra. 

• Instal·lació elèctrica de baixa tensió en edificis. 

- Altres treballs específics. 

TREBALLS DE INSTAL·LACIÓ D’ESTRUCTURA SUPORT PANELLS 

Descripció de els treballs: 

- Els treballs de muntatge impliquen treballs a l’aire lliure, considerant el muntatge d’estructura per 
panells solares, panells fotovoltaics, safates i tubs de canalització, tirada de cables etc. Aquests 
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treballs seran realitzats utilitzant eines manuals, i mitjançant l’ús de maquinària especialitzada 
(clavadora/percutora). 

Riscos més freqüents: 

- Caigudes de persones al mateix nivell / Caigudes de materials. 

- Talls per objectes o arestes tallants. 

- Contacte elèctric i arc elèctric. 

- Cops i talls per eines. 

- Projeccions de fragments o partícules. 

- Cops i talls derivats de l’ús de la maquinària. Normes bàsiques de seguretat 

- Es mantindrà una adequada ordenació dels materials, delimitant i senyalitzant les zones destinades a 
apilaments i emmagatzematge, i respectant les zones de pas. 

- El paviment ha de conservar-se net d’olis, greixos i altres materials lliscants. 

- El nivell de il·luminació ha de ser l’adequat. Proteccions personals 

- Guants de protecció mecànica i aïllants, calçat de seguretat aïllant, casc de seguretat per treballs 
elèctrics, cinturó portaeines, ulleres de seguretat i roba de treball adequada. 

- Quan es facin servir productes químics utilitzar guants, buç antiàcid, ulleres, calçat de seguretat. 

- Proteccions col·lectives: 
o Proteccions per allunyament i interposició d’obstacles. 
o Senyalització convenient de les zones de treball i ús d’eines amb aïllament. 
o Neteja i ordre en l’àrea de treball 

 

TREBALLS DE INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

Descripció dels treballs: 

- Els treballs de muntatge elèctric impliquen treballs en instal·lacions de Baixa Tensió i Mitja Tensió, a 
l’aire lliure i en zones interiors, muntatge d’estructura de suport per panells fotovoltaics, safates 
i tubs de canalització, tirada de cables, inversors, etc. Aquests treballs seran realitzats usant eines 
manuals. 

Riscos més freqüents: 

- Caigudes de persones al mateix i a distint nivell / Caigudes de materials. 

- Talls per objectes o arestes tallants. 

- Contacte elèctric i arco elèctric. 

- Cops i talls per eines. 

- Projeccions de fragments o partícules. 
 

Normes bàsiques de seguretat: 

- Es mantindrà una adequada ordenació dels materials, delimitant i senyalitzant les zones destinades 
a apilaments i emmagatzematge, i respectant les zones de pas. 

- El paviment ha de conservar-se net d’olis, greixos o altres materials lliscants. 

- El nivell de il·luminació ha de ser l’adequat. 

- Tot treball en les instal·lacions amb tensió es realitzarà el tall de tensió oportú, (excepte en proves i 
posta en marxa que s’estarà a allò disposat en els procediments específics per aquest tipus 
d’operacions i / o processos). 

- Està prohibit treballar en les línies amb tensió. 

- Està prohibit aproximar-se als conductors a distàncies inferiors a les de seguretat si no s’ha verificat 
la absència de tensió. 

- Per treballar en instal·lacions elèctriques es complirà rigorosament allò establert en el “Real Decreto 
614 / 2001 de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per la protecció de la salut i seguretat dels 
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treballadors front al risc elèctric. 

 

Com a mesura recordatòria es citen les cinc regles d’Or. 

1ª Regla: Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió 
2ª Regla: Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 
3ª Regla: Reconeixement de l’absència de tensió. 
4ª Regla: Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió. 
5ª Regla: Col·locar els senyals de seguretat adequats delimitant la zona de treball. 

Proteccions personals: 

- Guants de protecció mecànica i aïllants, calçat de seguretat aïllant, casc de seguretat per treballs 
elèctrics, cinturó portaeines, ulleres de seguretat i roba de treball adequada. 

- Quan es facin servir productes químics utilitzar guants, buç antiàcid, ulleres, calçat de seguretat.  

Proteccions col·lectives: 

- Proteccions per allunyament i interposició d’obstacles. 

- Dispositius de seguretat, resguards i col·locació d’obstacles per realitzar treballs als voltants de línies 
de baixa tensió. 

- Protecció de les línies soterrades de baixa tensió. (La rasa per on discorre una línia soterrada de baixa 
tensió ha de tenir una fondària d’entre 0,4 i 0,6 m). 

- Protecció de les línies soterrades de Mitja Tensió. (La rasa per on discorre una línia de MT soterrada 
ha de tenir una fondària de entre 0,8 i 1,2 m) 

- Proteccions per aïllament: aquesta protecció està basada en la capacitat aïllant de certs materials. 
Aquests aïllants estaran constituïts per materials sòlids i hauran de resistir els esforços elèctrics, 
mecànics i tèrmics, així com els efectes de la humitat i l’envelliment que puguin produir-se en el lloc 
de la seva instal·lació. 

- Tamborets i catifes aïllants. 

- Pantalles de seguretat. 

Instal·lació elèctrica Baixa Tensió en edificis 

La instal·lació elèctrica a la que es refereix aquest apartat és la instal·lació de Baixa Tensió dels edificis 
(Centres de Transformació, Centre de Control). 

Riscos més freqüents: 

- Descàrrega elèctrica d’origen directe o indirecte. 

- Caigudes al mateix nivell, cremades i cops.  
 

Normes bàsiques de seguretat: 

- Els recintes amb instal·lacions de tensió 400/230 V, i tots els nous edificis estaran units a una xarxa 
equipotencial de toma de terres, que en unió de relés diferencials limiten la tensió de contacte 
indirecte a valors exigits pel Reglament Electrotècnic de B.T. 

- Les parts actives quedaran fora de l’abast del contacte directe accidental, per mitjà de separació física 
suficient o protegits amb envolvents convenients d’acord amb la reglamentació citada i amb la 
tècnica més moderna en l’actualitat. 

- Es comprovarà l’estat general de les eines manuals per evitar cops i talls. 

- Les connexions es realitzaran sempre sense tensió. 

- Les proves que s’hagin de realitzar amb tensió es faran després de comprovar l’acabat de la 
instal·lació elèctrica. 

Proteccions personals: 
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- Casc homologat de seguretat, guants aïllants i comprovador de tensió. 

-  Eines manuals, amb aïllament.  

Proteccions col·lectives: 

- Les escales, usades en la instal·lació, estaran en perfectes condicions tenint baranes resistents. 

- La zona de treball estarà sempre neta i ordenada, i il·luminada adequadament. 

- Les escales estaran proveïdes de tirants per així delimitar la seva obertura quan sigui de tisora. Si són 
de ma, seran de fusta amb element antilliscant en la seva base. 

- Senyalització convenient de les zones de treball i ús d’eines amb aïllament. 

Instal·lació elèctrica Mitja Tensió en Edificis 

En referència a la instal·lació elèctrica reflectida en el present apartat, es refereix a la relacionada amb els 
edificis dels Centres de Transformació (CT) i el Centre de Maniobra i Mesura (CMM). 

Riscos més freqüentes: 

- Descàrrega elèctrica d’origen directe o indirecte. 

- Caigudes al mateix nivell, cremades i cops.  

Normes bàsiques de seguretat: 

- Els edificis o locals destinats a allotjar en el seu interior instal·lacions d’alta tensió hauran de disposar-
se de tal forma que quedin tancats per impedir l’accés de les persones alienes al servei. 

- Quan en la instal·lació d’alta tensió es treballi amb les portes d’accés obertes es prendran mesures 
preventives que impedeixin l’accés inadvertit a les persones alienes al servei. Quan els accessos 
existents en el pavimento, destinats a escales, pous o similars estiguin oberts, hauran de disposar-se 
proteccions perimetrals senyalitzades per evitar accidents. 

- Les parts actives quedaran fora de l’abast del contacte directe accidental, per mitjà de separació física 
suficient o protegits amb envolvents convenients d’acord amb la reglamentació citada i amb la 
tècnica més moderna en l’actualitat. 

- Es comprovarà l’estat general de les eines manuals per evitar cops i talls. 

- Les connexions es realitzaran sempre sense tensió. 

- Les proves que s’hagin de realitzar amb tensió es faran després de comprovar l’acabat de la 
instal·lació elèctrica. 

Proteccions personals: 

- Casc homologat de seguretat, guants aïllants i comprovador de tensió. 

- Eines manuals, amb aïllament.  
 

Proteccions col·lectives: 

- En cas de l’existència d’escales, usades en la instal·lació, estaran en perfectes condicions tenint 
baranes resistents. 

- La zona de treball estarà sempre neta i ordenada, i il·luminada adequadament. 

- Les escales estaran proveïdes de tirants per així delimitar la seva obertura quan sigui de tisora. Si són 
de ma, seran de fusta amb element antilliscant en la seva base. 

- Senyalització convenient de les zones de treball i us d’eines amb aïllament. 
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1.7. RISCOS I MESURES DE SEGURETAT DELS MITJANS MATERIALS 

GENERAL 

Les màquines i equips utilitzats hauran d’ajustar-se a allò disposat en la seva normativa específica, i en 

general hauran d’estar d’acord amb el Real Decreto 1215/1997 sobre “Disposicions Mínimes de Seguretat i 

Salut per la utilització pels Treballadors dels Equips de Treball”. 

Compliran, a més, les disposicions mínimes de seguretat i salut que apareixen al Real Decreto 1627/1997 

en el seu annex IV part C en el punt 8, instal·lacions, màquines i equips: 

a) Les instal·lacions, màquines i equips utilitzats en les obres hauran d’ajustar-se a allò disposat en la seva 

normativa específica. En tot cas, i excepte disposicions específiques, les instal·lacions màquines i equips 

hauran de satisfer les condicions que s’assenyalen en els següents punts de aquest apartat. 

b) Les instal·lacions, màquines i equips, incloses les eines manuals o sense motor, hauran de: 

1º Estar ben projectats i construïts, tenint en compte, en la mesura de lo possible, els principis de la 

ergonomia. 

2º Mantenir-se en bon estat de funcionament. 

3º Utilitzar-se exclusivament pels treballs que hagin estat dissenyats. 

4º Ser utilitzats per treballadors que hagin rebut una formació adequada. 

c) Les instal·lacions i els apartats a pressió hauran d’ajustar-se a allò disposat en la seva normativa 
específica. 

Les màquines i equips, incloses les eines manuals, hauran de mantenir-se en bon estat de funcionament, 

utilitzar-se exclusivament pels treballs pels que hagin estat dissenyats i ser utilitzats per treballadors que 

hagin rebut una formació i informació adequada. 

A continuació, es desglossen els riscos més freqüents, normes bàsiques de seguretat, proteccions 

personals i col·lectives. Dels diferents mitjans materials que s’utilitzen en l’obra que seguidament 

s’enumeren: 

- Camió grua 

- Plataforma elevadora 

- Compressor 

- Equip de soldadura elèctrica 

- Eines manuals (alicates, tornavisos, claus…) 

- Taladre 

- Eines 
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1.8. PROTECCIÓ CONTRA INCENDI 

PREVENCIÓ 

Per tal de prevenir i evitar la formació d’un incendi es prendran les següents mesures: 

- Ordre i neteja general, evitant la runa heterogènia en tota l’obra. 

- Es separarà el material combustible de l’incombustible amuntegant-lo per separat 

- Emmagatzemar el mínim de gasolina, gasoli i demés materials de gran inflamació. 

- Es compliran les normes vigents respecte a l’emmagatzematge de combustibles. 

- Es definiran clarament i per separat les zones de emmagatzematge. 

- La ubicació dels magatzems de materials combustibles, es separaran entre ells i alhora estaran 
allunyats dels tallers de soldadura elèctrica i oxiacetilènica. 

- Es disposaran tots els element elèctrics de l’obra en condicions per evitar possibles curtcircuits. 

- Quedarà totalment prohibit encendre fogueres en l’interior de l’obra. 

- Senyalitzar a l’entrada de les zones d’apilaments, magatzems, enganxant els següents senyals 
normalitzats: 

o Prohibit fumar. 
o Indicació de la posició del extintor de incendis. 
o Perill de incendi. 
o Perill de explosió. 

EXTINCIÓ 

- Hi haurà extintors de incendis en els vehicles. 

- El tipus d’extintor dependrà del tipus de foc que es pretengui apagar (tipus A, B, C, E), depenent del 
treball a realitzar en cada fase de l‘obra. 

- Es tindrà sempre a ma i reflectit en un rètol visible en les oficines de l’obra, el número de telèfon del 
servei de bombers. 

- Es disposarà a una distància menor de 15 metres de cada edifici un extintor de tipus 89b de pols en sec 
o CO2. 

1.9. LEGISLACIÓ VIGENT APLICABLE A L’OBRA 

L’execució de l’obra objecte del present Pla de Seguretat i Salut estarà regulada per la normativa d’obligada 
aplicació que a continuació es cita, essent de obligat compliment para les parts implicades. 

NORMES D’APLICACIÓ: 

- R.D. 1109/2007 pel que es desenvolupa la Llei 32/2006 per la que es regula la subcontractació en el 
sector de la construcció. 

- R.D. 604/2006 pel que es modifica el R.D. 39/1997 i el 1627/1997 

- R.D 396/2006, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut per treballs amb risc 
d’exposició a l’amiant. 

- R.D 171/2004 per el que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals 
en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

- R.D 2177/2004, pel que es modifica el R.D 1215/1997, pel que s’estableixen condicions mínimes de 
seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs 
temporals en altura. 
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- Llei 54/2003, de reforma de marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. 

- R.D. 842/2002, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

- R.D. 614/2001, sobre disposicions mínimes per la protecció de la salut i seguretat dels treballadors 
front al risc elèctric. 

- R.D. 374/2001, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats 
amb els agents químics durant el treball. 

- R.D 1124/2000, pel que es modifica el R.D 665/1997, sobre protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l’exposició a agents cancerígens en el treball. 

- Guia Tècnica per l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a la manipulació manual de càrregues. 

- Guia Tècnica per l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització dels equips de treball. 

- Guia Tècnica per l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a les obres de construcció. 

- R.D. 1627/1997, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció. 

- R.D. 1215/1997, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització 
pels treballadors dels equips de treball. 

- R.D 773/1997, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels 
treballadors d’equips de protecció individual. 

- R.D 665/1997, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a 
agents cancerígens durant el treball. 

- R.D.485/1997, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.  

- R.D 486/1997, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 

- R.D 487/1997, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació de càrregues 
que comporti riscos, en particular dorsolumbars, pels treballadors. 

- Estatut dels treballadors 

- Obertura prèvia o reanudació de activitats en centres de treball. (6-10-86) (B.O.E. 8-10-86) i (O.M. 6-
5-88) (B.O.E. 16-2-88). 

- R.D. 486/1997, Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 
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1.10. CONDICIONS TÈCNIQUES DELS SERVEIS DE HIGIENE I BENESTAR 

FARMACIOLA 

Es disposarà d’una farmaciola en els talls de treball. La farmaciola es revisarà mensualment reposant 
d’immediat el material consumit. 

El contingut, característiques i ús queden definits pel Plec de Condicions Tècniques i Particulars de 

Seguretat i Salut i en les literatures dels amidaments i pressupost. 

TAULÓ D’ANUNCI DE SEGURETAT 

Es disposarà d’un tauló de anuncis de seguretat on figuraran els següents elements: 

- Centres mèdics, on traslladar als accidentats pels seu més ràpid i efectiu tractament: 

Accidents Lleus:  

Consultori mèdic (CAP) Bàscara,  

Passeig de Catalunya, 10 

17483 Bàscara, Girona 

Tel.  972 56 06 28  
 

 

 

 

 

Accidents greus: 

Hospital de Sta. Caterina 

Carrer del Dr. Casteny, s/n 

17190 Salt, Girona  

Tel.   972 18 26 00  
 

 

 

 

 

 

 

BOMBERS DE BANYOLES 
Parc de Bombers de Banyoles. Carrer de la Cassanya, 17820 Banyoles, Girona.       Tel.:   972 57 40 80 / 112 

Comissaria dels Mossos d'Esquadra 
Av. de la Farga, 84, 17820 Banyoles, Girona    Tel.: 972 18 16 50 

Ajuntament de Vilademuls 
Pl. Major, 10, 17468, Vilademuls, Girona      Tel.: 972 56 02 04 

EMERGÈNCIES DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA:      112 

ENDESA Distribució: Avaries elèctriques      Tel.: 800 760 706 
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1.11. CAMP DE LA SALUT 

Donades les característiques d’aquesta obra no es preveu la contractació de serveis mèdics específics a 

peu d’obra. En qualsevol cas, les diferents empreses contractistes i d’acord a allò disposat en la legislació 

vigent, Llei de Prevenció de Riscos Laborals i demés normativa, que regula aquesta matèria. Hauran de, a 

través de les seves Mútues d’Accident de Treball i Malaltia Professional, realitzar la vigilància de la salut 

abans de l’inicio dels treballs (reconeixements previs i específics al lloc de treball) i durant el treball, cures i 

primers auxilis a través dels seus propis centres o bé de centres hospitalaris concertats. 

En tot cas, es responsabilitat de l’empresari, el que tots i cadascun dels seus treballadors, disposi del 

reconeixement mèdic específic. E-Distribución, sol·licitarà aquest document abans de l’inicio dels treballs, 

essent imprescindible per l’accés a les instal·lacions de l’obra. 

VIGILÀNCIA DE LA SALUT 

Els reconeixements mèdics es correspondran amb els tipus que a continuació es detallen i d’acord amb 

allò disposat en la Llei de Prevenció de Riscos Laborables: 

Reconeixement d’ingrés 

Les Direcció d’obra/ Coordinador de Seguretat i Salut no admetrà a cap treballador sense que aquest 

hagi passat el reconeixement mèdic específic previ a l’ingrés en l’obra. A la vista dels resultats obtinguts, i 

d’acord amb les seves condicions psicofísiques els treballadors seran classificats en els 5 grups següents: 

I. Aptes per tota classe de treballs. 
II. Aptes amb certes limitacions. 
III. Aptes per llocs especials de treball. 
IV. No aptes temporalment. 
V. No aptes. 

Reconeixements periòdics 

Les empreses contractistes enviaran als seus treballadors, com a mínim un cop l’any, al servei mèdic de 

l’obra per ser sotmesos a un reconeixement periòdic anual. 

PRIMERS AUXILIS 

Segons el RD 1.627/1997, de 24 d’octubre, el seu Annex IV – A, punt 14, serà responsabilitat de 

l’empresari garantir que els primers auxilis puguin prestar-se en tot moment per personal amb la suficient 

formació per això. De la mateixa manera, hauran d’adoptar-se mesures per garantir l’evacuació, per tal de 

rebre cures mèdiques, dels treballadors accidentats o afectats per una indisposició sobtada. 

Com a mesura general, cada grup de treball o brigada comptarà amb una farmaciola de primers auxilis 

completa, revisada mensualment, que estarà ubicada en lloc accessible, pròxim als treballs i conegut per 

tots els treballadors, essent el Cap de brigada (encarregat o capatàs) el responsable de revisar i reposar el 

material. 

En cas de produir-se un accident durant la realització dels treballs, es procedirà segons la gravetat que 

presenti l’accidentat. 

Davant els accidents de caràcter lleu, s’atendrà a la persona afectada en el farmaciola instal·lada a peu 

d’obra, el contingut de la qual es detalla més endavant. 

Si l’accident té visos de importància (greu) s’acudirà al centre assistencial de la mútua que pertanyi la 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 03/06/2022, per A
lbert T

robalón V
illa (C

ol. 15305). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 64FB

215B
D

187D
845



 

 

Estudi de Seguretat i Salut                                                  19 
 

contracta o subcontracta, (per lo qual hauran de proporcionar la Direcció del centre més proper de la mútua 

a la que pertanyi), on després de realitzar un examen es decidirà el seu trasllat o no a un altre centre. 

Si l’accident és molt greu, es procedirà d’immediat al trasllat de l’accidentat a l’hospital més proper. 

Per tot lo anterior, cada grup de treball haurà de disposar d’un telèfon mòbil i un mitjà de transport, que 

li permeti la comunicació i desplaçament en cas d’emergència. 

CONDICIONS HIGIÈNIC‐SANITÀRIES 

El personal responsable de la seguretat i salut laboral inspeccionarà de forma sistemàtica i continua les 

condicions dels distints serveis i dependències, essent responsabilitat de les empreses contractistes el 

complir les indicacions formulades a aquest respecte. 

SERVEI DE PREVENCIÓ EN LES EMPRESES CONTRACTISTES 

Sense perjudici de les obligacions que competin a cada servei de prevenció de les seves respectives 

empreses, de les Disposicions Oficiales i de la seva organització interna en matèria de prevenció de riscos, i 

amb independència de les funciones que se li assignen, com a membres de la Comissió General, Comisió de 

Tècnics de Seguretat, previstes en aquest Estudi, els Serveis de Prevenció en Obra de l’empresa contractista 

principal comptarà amb el personal tècnic i adequat i mantindran les relaciones que s’assenyalen per exercir 

les següents tasques : 

• Vetllar, en tot moment, per una rigorosa observança de l’Estudi i del Pla de Seguretat i Salut de l’Obra, i 

de les disposicions de la Comissió General. 

• Analitzar els accidents ocorreguts i els incidents, així com les circumstàncies que ho desencadenaran proposant 

les mesures preventives necessàries. 

• Realitzar les oportunes notificacions d’accidents, i informes dels accidents classificats com baixa. 

• Inspeccionar l’estat dels mitjans de protecció personal i col·lectiva en cas d’altres materials de seguretat, 

informant del mateix al coordinador de Seguretat i Salut de l’obra. 

• Vigilar l’ús adequat de les E.P.I.s i equips de seguretat col·lectiva. 

• Estudiar mètodes i llocs de treball, col·laborant en l’elaboració de normes adequades pel desenvolupament i 

acompliment dels mateixos. 

• Participar amb la resta del personal tècnic en les revisions periòdiques previstes en l’Estudi de Seguretat, així com 

les específiques que puguin recollir-se en el Pla de Seguretat. 

• Col·laborar amb el coordinador i demés tècnics de seguretat en el context general de la prevenció. Realitzar la 

gestió administrativa concorde a la seva responsabilitat. 

MESURES DE ACTUACIÓ EN CAS D’EMERGÈNCIA I DAVANT RISC GREU I IMMINENT 

• El principal objectiu davant qualsevol emergència és la seva localització i, a ser possible, la seva eliminació, reduint 

al mínim els seus efectes sobre les persones i les instal·lacions. Per això abans del començament dels treballs tot 

el personal d’obra haurà de rebre informació i instruccions precises d’actuació en cas d’emergència i de primers 

auxilis. 

En particular als treballadors se’ls informarà, entre altres punts de: 

- Mesures d’evacuació dels treballadors (sortides d’emergència existents). 
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- Normes d’actuació sobre el que “s’ha de” i “no s’ha de fer” en cas d’emergència. 

- Mitjans materials d’extinció contra incendis i actuació en primers auxilis. 

Per altra banda, quan els treballadors estiguin o puguin estar exposats a un risc greu i imminent el cap 

d’obra (encarregat o capatàs) haurà de: 

- Informar immediatament a tots els treballadors afectats sobre l’existència d’aquest risc, així com de 
les mesures preventives a adoptar. 

- Adoptar les mesures i donar les ordres necessàries per que en cas de risc greu, imminent i inevitable 
els treballadors puguin interrompre la seva activitat, no podent-se exigir als treballadors que 
reprenguin la seva activitat tant en quant persisteixi el perill. 

- Habilitar lo necessari per que el treballador que no pogués posar-se en contacte amb el seu superior 
davant una situació de tal magnitud interrompi la seva activitat, posant-ho en coneixement del seu 
superior immediat en el mínim temps possible. 

- Posar en coneixement en el menor temps possible de la Direcció Facultativa i del titular del centre de 
treball, l’aparició de tals circumstàncies. 

 

1.12. PROCEDIMENTS PER L’ESTUDI DE SEGURETAT 

INSPECCIONS I COORDINACIÓ DE TREBALLS DE SEGURETAT 

General 

Totes les revisions oportunes en matèria de seguretat seran dutes a terme a través de l’empresa contractista 
principal. 

La propietat realitzarà periòdicament i per mostreig tantes revisions com considerin oportunes en matèria de 
seguretat, per ser exposades posteriorment al coordinador de Seguretat i Salut o al personal responsable de la 
seguretat en obra. 

El coordinador de Seguretat i Salut presentarà davant la Direcció Facultativa i la propietat aquelles 
irregularitats que no hagin estat corregides després del seu informe. 

Els aspectes a considerar per l’obtenció d’un bon nivell en matèria de seguretat son els següents: 

- La neteja i ordre en l’àrea de treball. 

- Les condicions en les que ens trobem l’eina necessària. 

- Seguretat de vehicles i màquines. Revisions i inspeccions. 

- L’accessibilitat de l’entorn de treball, camins, escales, bastides. 

- Seguretat contra incendis (xarxa d’aigua, extintores, la seva senyalització, alarmes) 

- Situació i estat de les instal·lacions elèctriques. 

- Aparells d’elevació, elements de tracció, suspensió, cables. 

- Emmagatzematge de materials. 

- Dispositius d’alarma o megafonia en ús. 

- Proteccions individuals i col·lectiva en general. 

Inspecció en els element d’elevació 

L’objecte d’aquest apartat es fixar quines eines usades en l’elevació de materials, han de ser sotmeses a 
inspecció, per assegurar un entorn de treball estable i reduir les probabilitats d’accident en tot lo 
possible. 

Elements a tenir en compte: 
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- Cables  -   Pales            -  Element hidràulics       -   Bolons i rodaments etc. 

Periodicitat 

El calendari d’inspeccions serà fixat en les reunions de coordinació de seguretat i salut per part del coordinador 
de Seguretat i Salut i els responsables tècnics i de seguretat de cada empresa. 

Comitè d’inspecció 

El comitè d’inspecció estarà format per: 

- Personal qualificat de l’empresa propietària dels equips. 

- Tècnic de seguretat de l’empresa contractista. 

- Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra. 

Després de cada inspecció es realitzarà un informe en el que s’anotaran les incidències i les conclusions 

d’aquesta. Serà responsabilitat del coordinador de Seguretat i Salut l’elaboració de l’informe. 

Distribució de còpies: 

- Comitè d’inspecció. 

- Director d’obra de la empresa contractista principal. 

- Cap d’obra de l’empresa afectada. 

Característiques per avaluar en els materials 

Cables d’acer 

- Seran inspeccionats abans de l’inici dels treballs i adequats a la càrrega de treball 

- S’emmagatzemaran en llocs secs i lliures d’atmosferes corrosives. 

- Seran penjats degudament, no essent emmagatzemats directament sobre el sòl. 

- No es sotmetran a altes temperatures. 

- Substitució de cables: 

o Sempre i quan presenti un cordó trencat 
o Si un cable presenta un 10% dels filferros trencats, comptats al llarg de dos trams del cablejat, 

separats entre sí per una distància inferior a vuit vegades el seu diàmetre. 
o Si el diàmetre del cable es veu reduït en un 10% en un punt qualsevol en cable de cordons o el 

3% en cables tancats. 
o Reducció de la secció efectiva, per trencament de filferros visibles, en dues passes de cablejat 

superior al 20% de la secció total. 

PROCEDIMENT D’INVESTIGACIÓ D’ACCIDENTS 

Tots els accidents i incidents han de dur aparellat una anàlisi que serà més profunda i detallada en aquells 

cassos, que per les seves característiques de gravetat o freqüència ho aconsellin. 

Objecte de la investigació 

Esbrinar les causes que van motivar l’accident determinant les causes que van intervenir: factor tècnic i/o 
factor humà. 

Per la realització de aquesta anàlisi i registre dels resultats es realitzen els Partes d’Accidents, de 
Sol·licitud d’Assistència Mèdica, Incident, Notificació d’Anomalia que es descriuen en aquest apartat. Per 
això, la tramitació i informacions es seguiran amb independència dels que les empreses contractistes hagin 
de complimentar front a l’Administració pública. 

Partes d’Accident i de Sol·licitud d’Assistència Mèdica 

Per unificar la informació dels accidents i tenir-los degudament registrats existeixen dos impresos: un 
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assistencial o Parte de Sol·licitud d’Assistència Mèdica, per ser atès l’accidentat en el servei mèdic i 
informar a la seva empresa, i un altre Parte d’Accident pròpiament dit, en el que es recolliran tots les 
dades, investigacions i conclusions de l’accident. 

El Parte de Sol·licitud d’Assistència Mèdica sols recollirà les dades personals de l’accidentat, testimonis 
i comandament, així com una succinta ressenya del motiu que justifica la constància. El Parte 
d’Accident contindrà totes les dades que requereixin un estudi i investigació adequats i entre els que 
destaquem: 

- Informació de l’accidentat. 

- Lloc del treball. 

- Forma en que va ocórrer l’accident. 

- Informació mèdica. 

- Activitat que desenvolupava l’accidentat. 

- Circumstàncies anteriors a l’accident i circumstàncies en el moment de l’accident. 

- Causes de l’accident. 

- Tipus d’accident. 

- Observacions. 

Partes de Incident i de Notificació d’Anomalia 

El Parte de Incident es complimentarà en aquells cassos en que la conjunció de factores de risc ha 
desembocat en una situació de perill que no ha produït lesions en els treballadors. El parte es similar al 
d’accident. El Parte de Notificació d’Anomalies permetrà recollir, per part de qualsevol component de 
l’obra, informació de situacions de riscos, referides a instal·lacions, maniobres i conductes. El Parte de 
Notificació contindrà, entre altres, les següents dades: 

- Lloc de treball.        -    Descripció de l’anomalia. 

Actuacions en cas d’accident. Accident Lleu 

Personal del contractista 

1. Es presentaran les atencions mèdiques necessàries. 
2. Es complimentarà el “Parte d’Accident” per l’accidentat o els testimonis de l’accident, i pel personal 

tècnic de seguretat del contractista principal. Ho signarà el comandament directe. 
3. Es lliurarà als serveis mèdics una còpia i una altra se li lliurarà al Cap de seguretat del contractista. 
4. Se lliurarà una còpia al coordinador de Seguretat i Salut de l’obra. 

Actuacions en cas d’accident. Accident Greu 

Personal del contractista 

1. Es demanarà urgentment al personal mèdic assignat a l’obra o al telèfon d’emergència disposat en 
el Procediment d’Evacuació. 

2. S’avisarà al Cap d’obra de l’empresa contractista principal, al Cap d’obra de la propietat i al 
coordinador de Seguretat i Salut de l’obra. 

3. Es reuniran amb caràcter extraordinari i d’urgència la Comissió General de Seguretat de l’obra, per 
adoptar les mesures correctives / preventives necessàries. 

4. S’informarà a l’administració laboral (si procedís). 

1.13. ORGANITZACIÓ DE LA PREVENCIÓ 

• Vigilant de Prevenció: El nomenament recaurà en l’encarregat d’obra. 

• Comissió de Coordinació Seguretat / Comitè de Seguretat i Salut: es constituirà segons l’article 38 Comitè 
de Seguretat i Salut de la Llei 31/95 de 8 de novembre Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Tècnic de Seguretat: l’obra comptarà, en règim compartit, amb un tècnic de seguretat de l’empresa. 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 03/06/2022, per A
lbert T

robalón V
illa (C

ol. 15305). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 64FB

215B
D

187D
845



 

 

Estudi de Seguretat i Salut                                                  23 
 

Aquest tècnic visitarà l’obra periòdicament per tal d’assessorar al Cap d’obra sobre les mesures de 
seguretat a adoptar en funció dels riscos que puguin presentar-se durant l’execució dels treballs. 

• Llibre de incidències: serà facilitat i diligenciat pel col·legi professional al que pertanyi el tècnic que aprovi 
el present Pla de Seguretat i Salut o en l’Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es 
tracti d’obres de les administracions públiques. 

En funció de lo expressat anteriorment, es complimentaran els impresos següents: 

- Nomenament del Vigilant de Prevenció. 

- Constitució de la Comissió de Coordinació de Seguretat i Salut. 

- Constitució del Comitè de Seguretat i Salut. 

- Document d’informació i formació al treballador. 

- Document d’informació al subcontractista. 

- Document tipus justificatiu de la recepció de roba de protecció personal. (Es complimentarà al 
lliurament de la roba). 

- Document tipus d’autorització d’ús (per tal d’autoritzar, expressament, als  usuaris  de maquinària i 
equips). 

- Models pel seguiment i control d’estadístiques d’accidents, malaltia i investigació d’accidents. 

- Exemplar de les Normes Obligatòries de Seguretat de l’obra. 

1.14. FORMACIÓ 

Tot el personal ha de rebre, a l’ingressar en l’obra, una exposició dels mètodes de treball i els riscos que 

aquests poguessin portar, juntament amb les mesures de seguretat que hauran d’emprar. 

Aquesta exposició serà impartida per persona competent, que es trobi permanentment en l’obra (Cap 

d’obra, encarregat, o bé una altra persona designada a l’efecte). 

S’impartirà formació en matèria de Seguretat i Higiene en el Treball a tot el personal de l‘obra. Aquesta 

formació serà realitzada pels Serveis Tècnics de Seguretat e Higiene de l’empresa dels Serveis de Prevenció 

aliens de les empreses subcontractades. 

1.15. RECONEIXEMENTS MÈDICS 

Tot el personal que comenci a treballar a l’obra haurà de passar un reconeixement mèdic previ al 

treball, o bé aportar "certificat d’aptitud" d’un altre reconeixement anterior, que estigui en vigor. Els 

reconeixements mèdics es repetiran anualment. 

1.16. NORMES DE SEGURETAT 

Aquestes normes son d’obligat coneixement i aplicació, per tots els operadors corresponents. Abans de 

començar a utilitzar la seva màquina o equip, l’operador haurà rebut de la Prefectura d’Obra les normes 

corresponents. 

Normes generals per operadors de maquinària. 

- Abans de usar una màquina ha de conèixer el seu maneig i adequada utilització. 
- En l’arrancada inicial, comprovi sempre l’eficàcia dels sistemes de frenat i direcció. 
- No transporti personal en la màquina, si no està degudament autoritzat per fer-ho. 
- Abans de maniobrar, asseguri’s de que la zona de treball està lliure. 
- Utilitzi l’equip de protecció personal definit per l’obra. 
- Pari atenció a talussos, terraplens, rases, línies elèctriques aèries o soterrades, i a qualsevol altra 
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situació que pugui també comportar perill. 
- En previsió de bolcades, la cabina ha d’estar en tot moment lliure d’objectes pesats. 
- Procuri aparcar en terreny horitzontal i accioni el fre corresponent. 
- Respecti les ordres de l’obra sobre seguretat vial dins de la mateixa. 
- No efectuï reparacions amb la màquina en marxa. 
- Desconnecti el talla-corrent i tregui la clau del contacte al finalitzar la jornada. 
- Comuniqui qualsevol anomalia en el funcionament de la màquina al seu cap més immediat.  
- Faci-ho preferiblement per mitjà de part de tall. 
- Compleixi les instruccions de manteniment. 
- No fumi prop de les bateries, ni durant el repostatge. 
- Mantingui la seva màquina neta de greix i oli, i en especial els accessos a la mateixa. 

1.17. OBLIGACIONS DE LES PARTS IMPLICADES 

Es recullen en aquest apartat les obligacions que tenen cadascuna de les parts que intervenen en el 

procés constructiu de l’obra. 

DE LA PROPIETAT 

- La propietat està obligada a nomenar un coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de les 
obres, qui assumirà les funcions previstes en els articles 9 i 10 del R.D. 1627/197, de 24 d’octubre. 

- De la mateixa manera, contribuirà a l’adequada informació del coordinador, incorporant les 
disposicions tècniques per ell proposades en les opcions arquitectòniques, tècniques i d’organització. 

DELS CONTRACTISTES I SUBCONTRACTISTES 

- Estan obligats a aplicar els principis de prevenció, expressats en l ’article 15 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals i allò indicat en l’article 10 del R.D. 1627/97. 

- Són responsables de l’aplicació de les mesures preventives fixades en el present Pla de Seguretat i Salut, 
incloent als treballadors autònoms que hagin contractat, responent solidàriament de les 
conseqüències que es derivin del seu compliment, sense que les responsabilitats dels demés agents 
l’eximeixin de les mateixes. 

DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS 

Els treballadors autònoms, estan obligats a: 

- Aplicar els principis d’acció preventiva expressats en l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals i allò indicat en l’article 10 del R.D. 1627/97. 

- Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut durant la execució de l’obra, segons l’annex IV 
del R.D. 1627/97. 

- Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos, establertes en l’article 29 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

- Ajustar-se, segons allò establert en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, als deures de 
coordinació, participant en qualsevol mesura establerta al respecte. 

- Utilitzar els equips de treball, segons disposa el R.D. 1215/97, disposicions mínimes de seguretat i salut 
per la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

- Escollir i utilitzar equips de protecció individual, segons R.D. 773/97, disposicions mínimes de 
seguretat i salut per la utilització dels equips de protecció individual per part dels treballadors. 

- Atendre i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i salut, i de la Direcció 
Facultativa, durant la execució de l’obra. 

- Complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
- La maquinària, aparells i eines que s’utilitzin en l’obra, respondran a les prescripcions de seguretat i 

salut pròpies dels equipaments de treball, que l’empresari posarà a disposició dels treballadors. 
- Els treballadors autònoms i empresaris que desenvolupin una activitat en l’obra, utilitzaran equips 
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de protecció individual apropiats al risc que prevenen i a l’entorn de treball. 

Els treballadors tenen els següents drets i obligacions: 

- Obeir instruccions de l’empresari en lo concernent a seguretat i salut. 
- Deure d’indicar els perills potencials. 
- Responsabilitat dels actes personals. 
- Dret de ser informat en forma adequada i comprensible i expressar propostes en relació a lo 

concernent a seguretat i salut. 
- Dret de consulta i participació, segons l’article 18 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
- Dret a dirigir-se a l’autoritat competent. 
- Dret a interrompre el treball en cas de seriós perill. 

DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 

La Direcció Facultativa, considera el Pla de Seguretat, com part integrant de l’execució de l’obra, 

corresponent-li el control i supervisió, segons els articles 9 i 10 del R.D. 1627/97, per nomenament del 

promotor, autoritzant prèviament qualsevol modificació i deixant constància en el Llibre de Incidències. 

Periòdicament, comprovarà les certificacions complementàries del pressupost de seguretat, juntament 

amb les certificacions d’obra, d’acord amb les clàusules del contracte, essent responsable de la seva 

liquidació fins el saldo final, posant en coneixement de la propietat i dels organismes competents, 

l ’ incompliment per part de la empresa constructora de les mesures de seguretat contingudes en el present 

Pla. 

1.18. OBLIGACIONS JURÍDICO‐LABORALS DE LES EMPRESES CONTRACTISTES 

Tota empresa subcontractista estarà obligada a presentar a la contractista principal tal i com s’estableixi, 

tant la seva documentació jurídico-laboral com la de les seves pròpies empreses subcontractistes que 

proporcionen. 

- Còpia d’alta Seguretat Social. 
- Còpia de les liquidacions a la Seguretat Social (TC-1 I TC-2). 
- Còpia del document de Qualificació Empresarial o Alta en la quota de l’Impost d’Activitats 

Econòmiques. 
- Còpia dels contractes de treball. 
- Llibre de visita de l’autoritat laboral. 
- Llibre de inspeccions de Industria sobre màquines. 
- Pòlissa d’assegurança d’accidents. 
- Pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil. 
- Llicències administratives prèvies als inicis dels treballs. 
- Certificats descoberts a la Seguretat Social. 
- Pla de Seguretat i Salut. 
- Acreditacions tècniques del personal en obra. 
- Certificats de formació en matèria de prevenció de riscos laborals. 
- Comprovant de lliurament d’Equips de Protecció Individual i Colectiva. 
- Informes d’inspeccions i incidents. 

Com a requisit per la subcontractació, està l’acceptació de responsabilitat per part de l’empresa 

contractista principal pel manteniment al dia d’aquesta documentació. 
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1.19. NORMES PER LA CERTIFICACIÓ D’ELEMENTS DE SEGURETAT 

Un cop al mes, s’estendrà la valoració de les partides que, en matèria de seguretat, s’haguessin realitzat 

en l’obra, present Pla de Seguretat.   

La valoració serà visada i aprovada per la Direcció Facultativa i sense aquest requisit no podrà ser 

abonada per la propietat. L’abonament de les certificacions exposades en el paràgraf anterior es farà 

conforme s’estipuli en el contracte d’obra. 

1.20. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Segons l’article 7 del Real Decreto 1627/1997, en aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut, o en el seu 

cas, de l’Estudi Bàsic, el contractista general elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el Treball en el que 

s’analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les previsions contingudes en l’Estudi de Seguretat en 

funció del seu propi sistema d’execució de l’obra. 

En aquest Pla s’inclouran, en el seu cas, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el 

contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica que no podrà implicar disminució de l’import 

total.  

Serà aprovat pel Coordinador de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, abans de l’inici d’aquesta. 

Quan no sigui necessari coordinador, les funcions seran assumides per la Direcció Facultativa. 

El Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat pel contractista general en funció del procés d’execució 

de l’obra, de l’evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg 

de l’obra, però sempre amb l’aprovació del coordinador de seguretat o la Direcció Facultativa.  

El Pla de Seguretat i Salut estarà en l’obra a disposició permanent del coordinador de Seguretat i Salut i 

de la Direcció Facultativa. 

1.21. REUNIONS SETMANALS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT 

Coordinació dels aspectes relatius a la Seguretat i Salut de l’obra. Es reuniran setmanalment, s’establiran 

les pautes de seguretat i actuacions de la setmana de l’obra, de la seva gestió se’n redactarà un informe. Si 

per motius de seguretat aquesta reunió s’ha de realitzar més propera en el temps, es prendran les mesures 

per això. 

 

Cardona, juny de 2022 

 

Enginyer Industrial 

Albert Trobalón Villa 

Col·legiat núm. 15.305 
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1. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

1.1. OBJECTE 

Es redacta el següent document amb l'objecte de realitzar l'estudi de gestió residus de l'obra, d'acord 

amb les exigències de la legislació vigent. Amb la finalitat de fomentar, en aquest ordre, la seva prevenció, 

reutilització i reciclatge o altres formes de valorització, i l'adequat tractament dels residus destinats a la 

seva eliminació. 

1.2. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ 

L'estudi de gestió de residus ha d'identificar totes aquelles accions de minimització a tenir en compte en 

el Projecte, amb la finalitat de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició al llarg de 

l'execució de l'obra, o bé reduir la seva producció. 

 

Accions de minimització i prevenció Sí No 

1.- S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar el excedent de 
terra i utilitzar-les en el mateix emplaçament? 

X  

2.- Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es 
munten a obra sense generar gairebé residus? 

X  

3.- S'han optimitzat les seccions resistents per tendir a reduir el pes de la 
construcció, i per tant, la quantitat de material a utilitzar? 

X  

5.- S'han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzables de 
la pròpia obra? 
La utilització de materials en la pròpia obra, permet que perdin la consideració de 
residu, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físic / 
químiques adequades i regulades en Plec de Condicions Tècniques. 

X  

7.- S'ha modulat el projecte per minimitzar retallades? X  

8.- S'ha dissenyat la instal·lació tenint en consideració criteris de deconstrucció o 
desmontabilitat?  
(Considerar en procés de disseny unir mitjançant manera irreversible només 
aquells materials que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé prevenir 
fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva separació 
una vegada finalitzada la seva vida útil) 

X  

9.- Des d'un punt de vista de la disminució de la producció dels residus de forma 
global, s'han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva 
producció? 

X  
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1.3. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ 

L'estimació i la tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa d'aquests i amb la quantitat 

que s'espera generar per poder planificar la seva correcta gestió. 

- Els residus s'hauran de quantificar per tipologies i fases de l'obra. 

- Els residus s'hauran d'estimar en tones i en metres cúbics.  

- Els residus s'hauran de codificar segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER) 

Els residus d'excavació i construcció es gestionaran en el dipòsit controlat de Sant Julià de Ramis amb el 

codi E-642.99  i direcció Pedrera Sant Julià de Ramis 17481, que es troba a 11 km de l’obra. 
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FASE DE EXCAVACIÓ I MOVIMENTS DE TERRA 

 

La terra vegetal extreta en la fase d’excavació de les rases s’utilitzarà per reblir el terreny. 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓ 

 

Materials Tipologia Volum  Pes Emmagatzematge 

Codi CER Inert, No Especial, 
Especial 

m3 t  

170101 (formigó) Inert 2,02 3,68 Contenidor 

170103 (material ceràmic) Inert 0,20 0,280 Contenidor 

170407 (metalls barrejats) No Especial 1,20 1,940 Contenidor 

170201 (fusta) No Especial 56,35 0,69 Contenidor 

150101 (Envasos paper cartó) No Especial 11,96 1,31 Contenidor 

170203 (Plàstic)  No Especial 0,140 0,08 Contenidor 

 

 

Tipologia Volum Pes 

Inert, No Especial, Especial m3 t 

Inert 2,22 3,96 

No especial 69,65 4,02 

Especial 0 0 

TOTAL 71,87 7,98 

 

1.4. OPERACIÓ DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Els operaris de l'obra són els encarregats de gestionar els realitzant una separació selectiva dipositant 

els residus en contenidors destinats a la seva emmagatzematge i posterior reciclatge. 

Per la tipologia d'obra que es tracta, la majoria dels residus que es generen a l'obra són de naturalesa no 

perillosa. Entre ells predominen els residus procedents de l'excavació de rases, així com dels embolcalls dels 

elements de la instal·lació. Per a aquest tipus de residu, no es preveu cap mesura específica més enllà de 

les que implica un tractament adequat i retirada immediata a les zones dedicades.  

En aquest sentit, el constructor s'encarregarà d'emmagatzemar i separar aquests residus fins al seu 

lliurament a gestor de residus corresponent, en tot cas, s'especificarà en els contractes amb els 

subcontractistes les obligacions que aquests hauran d'assumir pel que fa a la retirada de obra de tots els 

residus generats per la seva activitat concreta en l'obra. 
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1.5. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

S'atendrà als criteris municipals establerts (ordenances, condicionants de la llicència d'obres, etc, ...), 

especialment si obliguen a la separació en origen de determinats materials objecte de reciclatge. 

En la contractació de la gestió dels RCDs s'haurà d'assegurar que la destinació final (Planta de reciclatge, 

abocador, pedrera, incineradora, centre de reciclatge de plàstics i / o fusta, ...) siguin centres autoritzats. 

Així mateix, el Constructor haurà de contractar només transportistes o gestors autoritzats i inscrits en els 

registres corresponents. Es realitzarà un control documental de manera que els transportistes i els gestors 

de RCDs hauran d'aportar els albarans de cada retirada i lliurar-los al seu destí final.  

S'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final per a aquells RCD que siguin reutilitzats en 

altres obres o projectes de restauració. 

Els residus de caràcter urbà generats en les obres (restes de menjar, envasos, ...) seran gestionats d'acord 

amb el marcat per la legislació vigent i les autoritats municipals. Tenen consideració de residus municipals.  

1.6. ZONES D’APILAMENT DE MATERIAL 

S'utilitzaran zones d'apilament material i zones on es gestionaran els residus. 

 

1.7. PRESSUPOST 

El cost previst per a la manipulació, el transport dels residus i demolició descrita en el present projecte 

està inclòs en cada un dels costos de les unitats i partides d'obra. 
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1.8. MARC LEGISLATIU 

- Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de 

la construcción y derribos. 

- Real Decreto 21/2006, de 14 de febrero, por el que se regula la adopción de criterios ambientales y 

de ecoeficiencia en los edificios. 

- REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 

Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

- Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006   

- Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos 

- Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 

- Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 

 

Cardona, juny de 2022 

 

Enginyer Industrial 

Albert Trobalón Villa 

Col·legiat núm. 15.305 
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1. ESTRUCTURA 
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2. PANELLS SOLARS   
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3. INVERSORS 
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4. SISTEMA DE MONITORITZACIÓ 

 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 03/06/2022, per A
lbert T

robalón V
illa (C

ol. 15305). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 64FB

215B
D

187D
845



 

5. CENTRES PREFABRICATS DE TRANSFORMACIÓ 
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6. TANCAT PERIMETRAL 
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7. VIDEOVIGILÀNCIA 
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ADIF AV 
Jefatura de Área de Autorizaciones 

c/ Agustín de Foxá, 46-48 
28036 Madrid 

autorizacioneszonadeafeccion@adif.es 

 SUBESTACIÓ ELÈCTRICA GURB AIE 
 POLÍGONO INDUSTRIAL LA CORT, C/ DELS FORNS, 25 

08261-CARDONA 
BARCELONA  

 
 
DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN: 
N/REF. 21-0255AVX 
 
 
Solicitud de autorización de actuación promovida por terceros a ejecutar en zona de 
afección ferroviaria, prevista en el artículo 16.1 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, 
del Sector Ferroviario. 
 

Le informamos que con fecha 23/12/2021, esta entidad ha emitido resolución ESTIMATORIA relativa 
al  procedimiento  administrativo  de  autorización  de  actividad  en  zonas  de  dominio  público  y/o 
protección ferroviaria con referencia 21‐0255AVX y el siguiente literal: 
 

REALIZACIÓN DE OBRAS DE EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN DE PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO CONEC‐

TADO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE VILADEMULS (PPKK DE LA LAV BARCELONA‐FF 733+800), AC‐

TUACIÓN UBICADA EN EL P.K. 733+800 DE LA LÍNEA 050 MADRID‐BARCELONA‐FRONTERA FRAN‐
CESA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILADEMULS (GIRONA). 

En  breve  plazo  contactarán  con Uds.  desde  nuestras  dependencias  territoriales  para  notificarle 
cuando puede ir a recoger la resolución así como remitirle la factura de los gastos que resulten de 
aplicación,  y  cuyo  abono  previo  es  requisito  indispensable  para  proceder  a  la  entrega  de  la 
resolución  
 
Así mismo, en un plazo máximo de SEIS MESES desde  la presente notificación, deberá comunicar 
fehacientemente a ADIF su disponibilidad para ejecutar las obras autorizadas y cumplimentar un acta 
de replanteo conjunta con el representante designado por esta entidad pública empresarial.  
 
El inicio de las obras deberá realizarse en un plazo máximo de TRES MESES desde la firma de la citada 
Acta de conformidad al replanteo. 
 
En caso de incumplimiento de cualquiera de los plazos anteriormente señalados, ADIF podrá iniciar 
de oficio el procedimiento de revocación de la autorización concedida.  
 
Se acompaña un extracto de la resolución emitida detallando las prescripciones económicas. 
Para que le sea entregada la citada resolución debe dirigirse a: 
 
Alfredo Alba Iglesias 
ALFREDO.ALBA@ADIF.ES 
Tlno: 977618255 

Avenida pelegrina s/n base de mantenimiento  
Villafranca del Penedés (Barcelona) 
Atentamente 

 

 

Jefa de Área de Autorizaciones 
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ADIF AV 
Jefatura de Área de Autorizaciones 

c/ Agustín de Foxá, 46-48 
28036 Madrid 

autorizacioneszonadeafeccion@adif.es 

 

II. PRESCRIPCIONES ECONÓMICAS 

 

PRIMERA.‐ Previamente a  la entrega de esta resolución, en orden a satisfacer  los distintos gastos 

generados 

a  ADIF‐AV  como  consecuencia  tanto  de  su  tramitación  como  de  las  actuaciones  autorizadas,  el 

peticionario 

deberá  haber  abonado  a  ADIF‐AV,  mediante  factura  facilitada  por  el  responsable  del  ámbito 

territorial donde se ubican las actuaciones, las siguientes cantidades: 

 

A) Costes por el estudio preliminar de la documentación aportada, toma de datos sobre el terreno, 

levantamiento de planos y tramitación de expediente ............. 623,00 € 

B) Costes por seguimiento de las obras, instalaciones o actividades: …….…. 361,20 € 

 

A estos importes se les añadirá el IVA legal vigente en cada momento. 

 

SEGUNDA.‐  Finalizadas  las  actuaciones  autorizadas  serán  inspeccionadas  por  ADIF  AV,  y  en  el 

supuesto de que no hayan sido ejecutadas en los términos establecidos en esta autorización, ADIF 

AV levantará Acta en la que expresará las disconformidades observadas, concediendo al peticionario 

un plazo para la completa subsanación de los defectos existentes. 

 

El incumplimiento por el peticionario o por quien actúe en su nombre, del requerimiento de ADIF 

para subsanar las deficiencias observadas en la ejecución de la actuación autorizada, conllevará que 

ADIF AV proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la LSF, en relación con el 

artículo 37 del RSF, en cuanto a las obras y actividades ilegales en zonas de dominio público o de 

protección de la infraestructura ferroviaria. 

 

TERCERA‐  La  falta  de  pago  de  cualesquiera  de  los  gastos  determinará  el  inicio  de  oficio  del 

procedimiento de revocación de esta autorización. 
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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació 
Serveis Territorials a Girona 
 
 
 

 
Pàg. 1 

 
Plaça Pompeu Fabra, 1  
17002 Girona 
Tel. 872 975 000 

INFORME SOBRE LA VIABILITAT DE L’EMPLAÇAMENT DEL PARC SOLAR 
FOTOVOLTAIC “PS VILADEMULS” DE 3,96 MWn SITUAT A LES 
PARCEL·LES 287 I 291 DEL POLÍGON 7 DEL TM DE VILADEMULS (EXP. 
FUE-2021-01865419 i OTAAGI20210012) 
 

Exp. DARP: 1863/2021 

 
 
 
1. ANTECEDENTS 
 
El dia 20 de gener de 2021, el cap de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental 
(OTAA) dels Serveis Territorials de Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat 
tramet via e-Valisa (RE núm. 9032/20197/2021) una consulta prèvia al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) sobre la viabilitat de 
l’emplaçament del Parc solar fotovoltaic "PS Vilademuls" de 3,96 MWn situat a les 
parcel·les 287 i 291 del polígon 7 de Vilademuls (Pla de l’Estany), amb núms. 
d’expedient FUE-2021-01865419 i OTAAGI20210012. 
 
 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 

- Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària. 
- Llei 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris. 
- Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència 

climàtica i l'impuls a les energies renovables. 
- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats. 
- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 
- Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat de l’Administració de la 

Generalitat i dels Governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 
- Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector 

públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi 
ambient, que en el seu article 133 modifica el Decret Llei 16/2019, de 26 de 
novembre. 

 
 
 
3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
Els documents presentats del projecte són els següents: 

- Avantprojecte. “Avantprojecte d’un parc solar fotovoltaic de 3,96 MWn connectat a 
la xarxa al municipi de Vilademuls “PS Vilademuls””. 
[1_Avantprojecte_PS_Vilademuls_f.pdf]. Data: Gener de 2021. Redactat per: Albert 
Trobalón Villa, Enginyer Industrial col·legiat núm. 15.305. 

- Diagnòstic territorial i del medi afectat. “Diagnòstic territorial i del medi afectat 
d’un parc solar fotovoltaic de 3,96 MWn connectat a la xarxa al municipi de 
Vilademuls “PS Vilademuls””. [2_Estudi_Diagnostic_Territorial_i_del_Medi_ 
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Afectat_PS_Vilademuls_f.pdf]. Data: Gener de 2021. Redactat per: Albert Trobalón 
Villa, Enginyer Industrial col·legiat núm. 15.305. 

- Estudi d’alternatives. “Estudi d’alternatives d’un parc solar fotovoltaic de 3,96 
MWn connectat a la xarxa al municipi de Vilademuls “PS Vilademuls””.. 
[3_Estudi_Alternatives_PS_Vilademuls_f.pdf]. Data: Gener de 2021. Redactat per: 
Albert Trobalón Villa, Enginyer Industrial col·legiat núm. 15.305. 

 
 
Descripció general del projecte 
El promotor del parc solar fotovoltaic és l’empresa SUBESTYACIÓ ELÈCTRICA GURB, 
AIE amb NIF V-65886715, amb domicili fiscal al carrer de Palau s/n, del Polígon 
Industrial Mas Galí, 08503 Gurb (Barcelona). 
Es preveu construir un parc solar fotovoltaic anomenat “PS Vilademuls” al municipi de 
Vilademuls en una parcel·la d’ús agrícola de secà situada sota una línia elèctrica aèria 
de mitja tensió que es preveu utilitzar per a l’evacuació de l’energia produïda al parc 
solar. 
El parc solar preveu ocupar una porció de 5,3749 ha de les parcel·les 287 i 291 del 
polígon 7 de Vilademuls en un àmbit de sòl agrícola de superfície total 14,5435 ha (veure 
Imatge 1). 
 

 
Imatge 1. Límits de les parcel·les cadastrals 287 (ombrejat verd) i 291 (ombrejat taronja) del 
polígon 7 de Vilademuls i indicació de l’ocupació parcial de 5,3749 ha d’aquestes parcel·les 
(ratllat diagonal vermell) pel parc solar fotovoltaic “PS Vilademuls”. 
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Mòduls solars i inversors 
El projecte preveu instal·lar 10.224 mòduls solars de 465 Wp de potència unitària. En 
conjunt, tots els mòduls representen una potència nominal total instal·lada en el parc de 
3.960,00 kWn i una potència total pic de 4.754,16 kWp. 
La producció energètica anual s’estima en 7.159 MWh/any, amb una producció 
específica de 1.506 h/any i un índex de rendiment (PR) del 80,32%. 
Els mòduls solars s’instal·laran en una estructura de baixa altura, aixecant-se els panells 
únicament 2,21 metres de la superfície del sòl, a 25º d’inclinació i amb una orientació de 
0º respecte el Sud. 
Els mòduls solars es col·locaran sobre en terreny natural emprant perfils metàl·lics 
clavats directament en el sòl. No es preveuen, per tant, cap tipus de cimentació per la 
col·locació dels suports dels panells solars. 
El parc solar comptarà amb 36 inversors de 110 kW cadascun i 2 centres transformadors 
(CT) que eleven el voltatge de 400 V a 25.000 V i que es preveuen ubicar a l’interior de 
l’àmbit del parc en dues casetes prefabricades de formigó de 9,60x3,00 m2 de planta i 
3,04 m d’alçada (veure Imatge 2). 
 

 
Imatge 2. Detall de la distribució dels elements del parc eòlic amb la ubicació dels 2 centres de 
transformació (CT) (al costat est de la tanca (línia verda) del parc eòlic), el centre de maniobra i 
mesura (CMM) (al vèrtex nord-est de la tanca del parc eòlic) i la línia d’evacuació (línia vermella 
contínua) cap al punt de connexió amb la línia aèria de MT existent. 
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Línia d’evacuació de l’energia generada 
La tensió, un cop elevada als 25.000 V es condueix a un Centre de Maniobra i Mesura 
(CMM) ubicat en una caseta prefabricada de formigó de 7,40x3,00 m2 de planta i 3,01 
m d’alçada. Des del CMM s’abocarà l’energia produïda a la xarxa de distribució a través 
d’una línia aèria de mitja tensió (MT) que transcorre pel costat del parc solar fotovoltaic 
projectat (veure Imatge 2). 
 
Vials i tancament perimetral 
Es projecta un tancament de tota l’àrea amb presència de panells solars amb tanca 
metàl·lica convencional de color verd. 
També es projecte un camí perimetral entre 4 i 12 m d’amplada i espais de maniobra al 
costat dels CT i del CMM. Els carrers (passadissos) entre panells solars tindran una 
amplada de 4 metres. 
 
 
 
4. VALORACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
Examinada la documentació aportada pel Departament de Territori i Sostenibilitat i les 
dades disponibles en aquest Departament, el tècnic que subscriu, vers les competències 
del DARP, informo del següent: 
 
Valor agrari del terreny 
D’acord amb el preàmbul de la Llei 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris, aquest 
Departament remarca l’interès i la funció que les superfícies agrícoles tenen per la 
producció d’aliments, per la sostenibilitat del sector primari i per l’equilibri territorial, i com 
la seva pèrdua comporta la destrucció d’un bé limitat i escàs que, atès que la seva 
formació deriva d’un procés extremament lent, es pot considerar un recurs no renovable. 
Per aquest motiu, en coherència amb el que es regula a l’apartat 9.e del Decret Llei 
16/2019, de 26 de novembre, aquest Departament vetlla perquè els projectes de 
plantes solars fotovoltaiques d’energies renovables no afectin de forma 
significativa a sòls de valor agrològic alt o d’interès agrari elevat, en els quals 
s’inclouen també les superfícies de regadiu o sòls dels quals s’obtenen productes 
singulars d’alt valor afegit i/o de gran significació territorial (p. ex. vins del Priorat, patates 
de Prades, fesols de Santa Pau...). 
 
En conseqüència, es considera necessari que en l’avaluació d’alternatives per a la 
ubicació de parcs solars fotovoltaics s’analitzi en profunditat la tipologia del sòl des del 
seu vessant agrològic i socioeconòmic. Pel que fa a les característiques agrològiques 
dels sòls, el DARP utilitza les Classes de capacitat agrològica consultables a partir de 
la base cartogràfica Mapa de possibles ubicacions de parcs fotovoltaics a Catalunya 
(bit.ly/3oFuFlS, Annex 1) o de la capa corresponent del Geoservei WMS de Sòls 
(bit.ly/2WQmpEk) de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). 
 
La ubicació escollida pel present projecte (veure Imatge 1) ocupen parcialment els 
recintes SIGPAC 3 i 2 de les parcel·les 287 i 291, respectivament, del polígon 7 de 
Vilademuls. Aquests recintes tenen un ús agrícola de secà i un pendent (segons dades 
SIGPAC) superior al 7,10%. 
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La no existència del Mapa de sòls de l’àmbit del projecte suposa que no es conegui la 
Classe de capacitat agrològica oficial del sòl de la parcel·la on es preveu ubicar el parc 
solar. No obstant això, aquest Departament, en absència d’estudis edàfics específics 
que n’acreditin la classe de capacitat agrològica presentats per part del promotor del 
projecte, pot inferir el tipus de classe de capacitat agrològica corresponent al sòl de la 
parcel·la on es preveu ubicar el parc solar. 
 
D’acord amb les dades consultades per aquest Departament, el parc solar es preveu 
ubicar en una parcel·la que d’acord amb el Mapa de possibles ubicacions de parcs 
fotovoltaics de Catalunya es troba situada en un àmbit classificat com a Zona 5 
(assimilable a sòls de Classe de capacitat agrològica III o IV), és a dir, en una “zona 
apta de secà” per a la ubicació de parcs fotovoltaics. 
 
A criteri d’aquest Departament, la implantació de plaques solars fotovoltaiques no és 
admissible en sòls de Classe de capacitat agrològica I, II, III i IV (bit.ly/3oFuFlS, Annex 
2). Tanmateix, en sòls de Classe de capacitat agrològica III o IV els parcs solars 
fotovoltaics són parcialment admissibles. Amb l’objectiu d’evitar concentracions 
en un sol municipi, es limita l’ocupació a un màxim del 10% de la superfície 
agrícola de secà i d’un 5% de la superfície agrícola de regadiu, del terme 
municipal. D’acord amb les dades consultades per aquest Departament, la previsió 
d’ocupació de 5,3749 ha de superfície agrícola de secà pel parc solar fotovoltaic “PS 
Vilademuls”, no superen el límit del 10% de la superfície agrícola de secà del municipi 
de Vilademuls. 
 
En resum, d’acord amb les dades d’aquest Departament, les 5,3749 ha de sòl previst 
d’ocupació de les parcel·les parcel·les 287 i 291 del polígon 7 de Vilademuls per part 
del parc solar fotovoltaic corresponen a una Classe de capacitat agrològica màxima 
de III fet pel qual és viable la ubicació del parc solar fotovoltaic “PS Vilademuls” 
sempre que es compleixi que aquesta ocupació, sumada a la d’altres projectes 
d’energies renovables en aquest municipi, no superi el 10% de la superfície agrícola 
de secà disponible al municipi en el moment d’obtenir l’autorització d’implantació 
definitiva del parc. 
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5. CONCLUSIÓ 
 
Per tot l’exposat en l’apartat anterior el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació emet informe FAVORABLE en relació amb l’emplaçament del Parc solar 
fotovoltaic "PS Vilademuls" de 3,96 MWn situat a les parcel·les 287 i 291 del 
polígon 7 de Vilademuls (Pla de l’Estany), atès que el sòl on es preveu ubicar el parc 
correspon a una Classe de capacitat agrològica III o superior (terrenys de menor 
qualitat agronòmica) CONDICIONAT al fet que es compleixi que l’ocupació de 5,3749 
ha pel parc no superi el 10% de la superfície agrícola de secà disponible al municipi en 
el moment d’obtenir l’autorització d’implantació definitiva del parc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricard Poch Massegú 
Responsable d’Obres i Regadius a Girona 
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ANÀLISI D’AFECTACIONS AGRÀRIES PER A LA 
INSTAL·LACIÓ D’UN PARC SOLAR FOTOVOLTAIC 

CONNECTAT A LA XARXA  

-PS VILADEMULS - 

AL TERME MUNICIPAL DE 
VILADEMULS, PLA DE L’ESTANY (GIRONA) 

 

Vilademuls – Polígon 7 – Parcel·les 287 i 291 
 

Gener de 2022 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

E N A G R O - E N G I N Y E R I A 

c/Passeig dels Oficis, 2A, Polígon Goules 

08551 TONA (Barcelona) 
Tel: 93.887.07.62 

WEB: http://www.ausatel.com/enagro 

E.MAIL: enagro@ausatel.cat 

WhatsApp: 675.801.431 

Jordi Casals i Subirana 

Enginyer Tècnic Agrícola - Col·legiat núm. 2423 
Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i 

Forestals de Catalunya i 
Col·legiat núm. 702 

Col·legi Oficial d’Ambientòlegs de Catalunya 
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1 TÈCNIC AUTOR DE L’INFORME 

Jordi Casals Subirana 

Enginyer Tècnic Agrícola 

Col·legiat núm. 2423 del Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya 

Col·legiat núm. 702, Col·legi Oficial d’Ambientòlegs de Catalunya.  

Adreça: C/ Passeig dels Oficis, 2A, Polígon Goules 08551 TONA (Barcelona) 

Tel: 93.887.07.62  

 

2 ÀMBIT  NORMATIU 

- El Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a 

l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables (DOGC núm. 8012, de 

28.11.19). 

 

- LLEI 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris, estableix en el seu article capítol 

III les bases i justificacions per a la presentació de l’Anàlisi d’Afectacions Agràries. 

 

- Normes d’ordenació territorial i Directrius del Paisatge del Pla Territorial Parcial 

de les Comarques Gironines, de juliol de 2010. 

 

- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilademuls, aprovat el 27 de maig de 
2016. 

 

3 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

El Parc Solar Vilademuls estarà situat al municipi Vilademuls (CP 17468), a la comarca 

del Pla de l’Estany, província de Girona. El terreny on es proposa la instal·lació del parc 

són unes parcel·les agrícoles, ubicades a la zona coneguda com a la Torrentera, propera 

a una línia de tren d’alta velocitat. Les característiques i l’emplaçament de la finca són 
les que es mostren a la Taula 1 i la Figura 1: 

Taula 1. Dades cadastrals. Font: Cadastre 

Polígon Parcel·la Referència cadastral 
Superfície total 
parcel·les (m2) 

Superfície 
projectada (m2) 

7 287 17232A007002870000ZD 294.609 (29,46 ha) 
25.758 (2,58ha) 

7 291 17232A007002910000ZX 25.757 (2,58 ha) 
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Figura 1. Localització de l’espai on es vol instal·lar el parc solar. Font: Adaptat de l’ICGC. 
 

La parcel·la 287 del polígon 7, (referència Cadastral 17232A007002870000ZD), té una 

superfície de 29,45 ha, i està dividida en 10 recintes, dels quals 2 es classifiquen com a 

Terra Arable (TA = 16,32 ha). La resta de recintes corresponen principalment a bosc (FO) 

i pastura arbustiva (PR). D’aquests recintes, el Parc solar s’ubicarà sobre 1,83 ha de sòl 

arable, quedant lliure gairebé el 90 % de la superfície cultivable, així com també la resta 

de recintes d’altres usos. 

La parcel·la 291 del polígon 7, (referència Cadastral 17232A007002910000ZX), té una 

superfície de 2,58 ha i està dividida en 2 recintes, dels quals 1 es classifica com a terra 

arable (TA = 2,55 ha). D’aquesta parcel·la, 0,75 ha es destinaran al parc solar, mentre 

que la resta es mantindrà intacte. 

Cal fer esment, que aquestes parcel·les van patir modificacions importants entre els 

anys 2007 i 2011, en el moment de la construcció de la via ferroviària d’alta velocitat 
que creua la finca subterràniament.  
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4 CARACTERITZACIÓ DE L’ESPAI AGRARI 

En base a l’article 3 de la llei 3/2019, dels 17 de juny, dels espais agraris, el terreny on es 
projecta la planta és considerat un espai agrari, ja que és un ecosistema amb aptitud i 

vocació productiva d’ús agrícola, ramader o forestal, destinat a la producció d’aliments 
i matèries primeres, i que forma part de la matriu territorial.  

Concretament, la finca es considera un espai agrícola, és a dir que és apte per ser 

conreat, així com també té una petita part d’espai forestal tot i que aquest es preveu 
mantenir-lo intacte.  

L’article 6 d’aquesta mateixa llei 3/2019, dels 17 de juny, dels espais agraris, determina 

que per caracteritzar l’espai agrari s’han de tenir en compte els factors socioeconòmics, 
factors territorials i factors ambientals, els quals es detallen a continuació. 

4.1 Factors socioeconòmics: 

Vilademuls és un petit municipi format per 12 petites entitats de població, el conjunt 

dels quals sumen un total 835 habitants censats l’any 2021. Es tracta d’un municipi rural, 
on bona part de la població es dedica al sector primari. 

Així doncs, l’activitat en el sector primari amb l’agricultura també és un sector 
important, ja que de les 6.154 ha (61,54 km2) del municipi de Vilademuls, 2.795 ha són 

de superfície agrícola, de les quals la pràctica totalitat són conreus herbacis (2.787 ha). 

Segons dades del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, l’any 
2020, el municipi comptava amb un total de 127.043 caps de bestiar distribuïts en 144 

explotacions ramaderes diferents (Taula 2). 

Les terres de la parcel·la on es projecta la planta, així com també la major part de les 

terres del municipi, estan destinades als conreus herbacis de secà, principalment ordi i 

blat tou, però també colza, “ray-grass”, gira-sol i sorgo.  

En quant a productes de Denominació d’Origen (DO) i d’Indicació Geogràfica Protegida 
(IGP), el municipi de Vilademuls està inclòs en la zona productora del pa de pagès català, 

de la ratafia catalana, la Poma de Girona i de l’oli de l’Empordà. Tenint en compte que 

la zona de producció tant del pa de pagès com de la ratafia és la totalitat del territori 

Català, no es considera que la pèrdua de sòl agrícola originada per aquest projecte, 

tingui un impacte negatiu ni sigui un factor limitant per a la protecció d’aquest producte.  

Pel que fa a la producció de l’oli de l’Empordà, segons el DACAAR el municipi de 

Vilademuls a l’any 2020 només té 8 ha destinades al cultiu d’olivar, és a dir que 
correspon a una mínima part de les 2.795 ha de terres cultivables del municipi de 

Vilademuls. Per tant, tenint en compte que a les parcel·les en qüestió tampoc s’hi 
cultiven oliveres, el projecte del PS Vilademuls no té afectacions sobre la producció de 

l’oli de l’Empordà.  
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En el cas de la Poma de Girona, el municipi de Vilademuls no compta amb superfície 

destinada a la seva producció, per tant tampoc hi ha afectacions sobre aquest producte 

IGP. 

Taula 2: Dades de factors socioeconòmics del municipi de Vilademuls. Font: DACA. 

Factor socioeconòmic 
Valor al municipi de 

Vilademuls 

Superfície agrícola utilitzada (ha) 2.795 

Caps de bestiar boví al 2020 5.651 

Caps de bestiar oví al 2020 2.639 

Caps de bestiar cabrum 2020 1.500 

Caps de bestiar porcí al 2020 36.071 

Caps de bestiar aviram al 2020 78.387 

Conilles mares al 2020 - 

Nombre d’explotacions ramaderes al 2020 144 

 

4.2 Factors territorials 

4.2.1 Situació geogràfica i climàtica 

Orogràficament parlant, el municipi de Vilademuls es troba a la Depressió de l’Empordà, 

i concretament a la subunitat fisiogràfica dels Terraprims de l’Empordà, la qual presenta 
un paisatge de plana agrícola amb petits turons coberts de massa forestal que rarament 

superen els 150 m d’altitud i conformen un paisatge de mosaic agroforestal.  

El municipi té una extensió força gran (6.154 ha) i es troba a l’extrem est de la comarca 
del Pla de l’Estany, al límit amb la comarca de l’Alt Empordà i el Gironès. Limita amb els 

municipis de Cabanelles i Navata (nord), Pontós, Bàscara i Viladesens (est), Cornellà del 

Terri, Fontcoberta i Esponellà (oest). 

A la zona hi ha un clima Mediterrani Prelitoral Nord, caracteritzat per tenir una 

precipitació mitjana anual al voltant dels 700-800 mm, i una temperatura mitjana de 14-

16ºC. Les precipitacions són més abundants a primavera i tardor, essent els mesos 

d’octubre, setembre i maig els més plujosos. L’estiu és l’època més seca, i força calorosa, 

amb temperatures mitjanes de 23-24 ºC, mentre que els hiverns són frescos (7º C de 

mitjana). 
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4.2.2 Serveis ecosistèmics 

En base als mapes de serveis ecosistèmics de la Generalitat de Catalunya, els paisatges 

dels voltants de la parcel·la són considerats d’una qualitat estètica baixa, i 

ecològicament parlant tenen una biodiversitat singular mitjana i una biodiversitat 

funcional baixa. Per tant els serveis ecosistèmics a nivell de paisatge que ofereix l’àrea 
d’estudi es podrien considerar de qualitat baixa. El conjunt de l’espai agrari presenta 
una baixa connectivitat ecològica, ja que la parcel·la es troba propera a importants vies 

de comunicació com són la línia de tren d’Alta Velocitat (que passa soterrada) i la N-II, 

així com també l’autopista AP-7.   

4.2.3 Capacitat agrològica 

D’acord amb el Mapa de possibles ubicacions de parcs fotovoltaics de Catalunya, les 

parcel·les on es preveu ubicar el parc solar, es troben situades en un àmbit de Classe de 

capacitat agrològica III o IV, significant que aquest terreny és apropiat pel cultiu 

ocasional o molt limitat, tal i com queda exposat a l’annex ll de l’Informe tècnic sobre la 
protecció de sòls d’alt valor agrològic. 

4.2.4 Ordenació territorial 

La parcel·la de la finca està classificada com a sòl no urbanitzable i qualificada com a Sòl 

rústic comú: rústic o erm comú (clau 20a) segons el Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal de Vilademuls. D’acord amb el Pla Territorial Parcial de les Comarques 

Gironines (PTPCG), aprovat definitivament el 14 de setembre de 2010 pel Govern de 

Catalunya, els terrenys d’implantació del parc solar estan classificats com a sòl no 

urbanitzable de protecció territorial, concretament, d’interès agrari i/o paisatgístic.  

En general es tracta d’una zona poc urbanitzada, ja que el municipi té 835 habitants amb 

una densitat de 13,57 hab/km2, sense nuclis de població ni zones urbanitzades grans a 

les seves proximitats. Les capitals de comarca i ciutats més properes es mostren a la 

Taula 3. 

Taula 3: Ciutats i capitals de comarca de la província de Girona més properes al parc solar Vilademuls. 

Font: IDESCAT i ICGC Vissir. 

Ciutat (comarca) Habitants Distància (km) 

Vilademuls (el Pla de l’Estany) 69 (nucli) 1,0 

Banyoles (el Pla de l’Estany) 20.168 8,72 

Figueres (Alt Empordà) 47.043 14,64 

Girona (Gironès) 101.932 16,13 
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Segons L’informe d’Espais periurbans i alternatives d’ordenació, regulació i gestió 

redactat per la Diputació de Barcelona que defineix els espais periurbans d’acord amb 
els RURAL-URBAN TRASNECTS (Center for Applied Transect Studies), la zona de 

Vilademuls no es considera zona periurbana sinó que correspondria a una zona rural 

(“T2-Rural Zone a la Figura 2”). Per tant queda exempt de l’apartat b de l’article 6.4 de 
la Llei 3/2019 de 17 de juny, dels espais agraris, que fa referència a la conservació dels 

espais agraris periurbans des del punt de vista de producció agrària. Cal afegir que no es 

troba a prop de cap dels parcs agraris de Catalunya. 

 

 

Figura 2: Característiques físiques del transsecte rural-urbà. El periurbà es correspon amb "T-3 
Suburban" Font: Transect.org (Center for Applied Transect studies). 

4.3 Factors ambientals: 

Per a l’estudi dels factors ambientals que es poden veure afectats pel parc solar 

Vilademuls en el seu marc agrari s’ha delimitat una àrea d’influència de 2 km de radi 

(Figura 3), en concordança amb la determinació de les explotacions agràries afectades 

que es detallen a l’apartat 9 i al Plànol 5. 

 
Figura 3: Ortofotomapa de l’entorn del parc amb l’àrea d’influència de 2 km delimitada per als factors 

ambientals. Font: Adaptat de Hipermapa. 
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L’espai on es preveu la instal·lació del parc presenta un paisatge dominat pels camps de 

conreu herbacis de secà majoritàriament d’ordi, blat tou i també farratges com el ray-

grass i l’alfals. Els espais oberts es combinen amb bosquines mixtes d’alzina (Quercus 

ilex), pi blanc (Pinus halepensis) i altres espècies del gènere Pinus. La presència d’aquests 
bosquets dona certa heterogeneïtat i valor al paisatge agrari de la zona. 

En aquest tipus de paisatge destaquen pel seu interès per a la conservació els hàbitats 

d’interès comunitari marcats en la Directiva d’hàbitats 92/43/CEE, del 21 de maig de 
1992, que es mostren a la Taula 4. La Directiva es refereix a hàbitats segons la llista dels 

hàbitats d’interès comunitari especificats en l’annex I de la Directiva 97/62/CE i de les 

espècies, com les espècies d’interès comunitari descrites en l’annex II de la Directiva 
97/62/CE. 

4.3.1 Hàbitats d’interès comunitari i espais naturals protegits 

Els hàbitats d’interès comunitari són hàbitats catalogats, però no protegits al conjunt 

del territori, però que s’ha de garantir la seva conservació a través de la seva inclusió a 
la Xarxa Natura 2000. Aquesta xarxa d’espais naturals protegits a nivell europeu inclou 
dues figures de protecció:  

- ZEC: Zones d’especial conservació. Són espais designats prèviament com a Llocs 

d’Importància Comunitària (LIC) per tal de diagnosticar l’estat de conservació, les 
possibles pressions i amenaces que poden afectar a aquests hàbitats i espècies. 

Amb això es proposen mesures de conservació i gestió per conservar i/o 

recuperar aquests elements d’alt valor natural. 
- ZEPA: Zones d’especial conservació per a les aus. Són zones designades pels 

estats membres de la UE segons l’article 4 de la Directiva aus, ja que són d’interès 
comunitari per la conservació de les espècies d’aus de l’annex I de la Directiva 
aus. 

Taula 4: Hàbitats d’interès comunitari presents a la zona d’influència del parc solar Vilademuls.  

Font: Visor de mapes d’Hàbitats de l’UB. 

NOM CODI PRIORITARI 

Prats mediterranis rics en anuals, basòfils  (Thero-Brachypodietalia) *6220 SI 

Alzinars i carrascars 9340 NO 

Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 92A0 NO 

Pinedes mediterrànies 9540 NO 

 

Tot i que el Parc Solar estarà ubicat molt proper a alguns HIC d’alzinars i carrascars 
(9340), aquests no es veuran afectats, ja que es respecta una distància de separació 

d’aproximadament 20 m. entre l’hàbitat i els límits de les instal·lacions. Els alzinars i 

carrascars són un hàbitat relativament freqüent a la zona de Vilademuls, formant 

aquestes bosquines entre camps de conreu ja comentades anteriorment. 
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Cal afegir que un espai inclòs a Natura 2000 pot està designat com a ZEC i com a ZEPA a 

la vegada. A Catalunya, la Llei 12/2006, que modifica la Llei 12/1985, d’espais naturals, 
determina que els espais inclosos dins la Xarxa Natura 2000 també s’inclouran en el Pla 
d’Espais d’Interès Natural (PEIN). 

El Sistema d’Espais Naturals Protegits de Catalunya (SENP) es va aprovar l’any 1992 per 
establir un sistema d’espais naturals protegits representatiu de la riquesa paisatgística i 
biològica de Catalunya i amb la finalitat de garantir una protecció bàsica per aquests 

espais mitjançant dues vies: 

- Espais Naturals de Protecció Especial. Segons la Llei 12/1985 són designats 

específicament pel seu interès científic, ecològic, cultural, educatiu, paisatgístic i 

recreatiu que tenen una gestió individualitzada i una regulació jurídica pròpia per 

ordenar els seus usos i preservar i potenciar els valors protegits. Les figures de 

protecció que s’hi inclouen són: Parc Nacional, Parc Natural, Reserva Natural i 
Paratge Natural d’Interès Nacional. 

- Espais d’Interès Natural. Estan inclosos dins el PEIN els espais citats a l’Annex I 

del DECRET 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais 

d'interès natural. 

En aquest sentit, en les zones properes al parc solar no hi ha cap espai natural protegit 

sota aquestes directrius. En la Figura 4 i la Taula 5 que es presenten a continuació es 

mostren els espais naturals protegits més propers. 

 
Figura 4: mapa dels espais naturals protegits més propers a l’àrea d’influència ambiental del parc solar 

Vilademuls. Font: adaptat de Hipermapa i Instamaps. 
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Taula 5: Espais Naturals Protegits i espais de la Xarxa Natura 2000 més pròxims al Parc Solar 

Vilademuls. Font: Hipermapa. 

CODI  
ZEC o LIC 

NOM ENPE PEIN ZEC ZEPA 
Distància a la 
parcel·la (km) 

ES5120021 Riu Fluvià NO SI SI NO 3,5 

ES5120011 Riberes del baix Ter NO SI SI NO 7,3 

ES5120008 Estany de Banyoles NO SI SI NO 10,1 

ES5120018 Muntanyes de Rocacorba NO SI SI NO 12,6 

 
En el marc agrari, els espais agrícoles com a conjunt, poden tenir en molts casos una 

funció molt important com a connectors biològics, sobretot els situats prop de parcel·les 

amb vegetació (boscos, bosquines, etc.). Els paisatges formats per mosaic de conreus i 

marges enriqueixen la biodiversitat creant hàbitats i ecosistemes peculiars, que suposen 

refugi i font d’aliment per a diversitat d’espècies de flora i fauna, algunes d’elles 
amenaçades. 

Concretament la parcel·la on s’ubica el projecte correspon a l’hàbitat conreus herbacis 
extensius de secà (82c o 82.32) segons el Manual d’hàbitats de Catalunya Volum VIII. En 

aquests hàbitats la flora principal són els cultius, que en aquest cas són l’ordi, civada, 

sorgo, ves i blat tou, segons la rotació de cultiu de l’any en curs, però també hi ha 
presència de males herbes com el margall (Lolium rigidum) i la rosella (Papaver rhoeas). 

Tot i no estar amenaçats a Catalunya, si que s’ha observat un progressiu abandonament 
de les finques més inaccessibles, mentre que les finques més accessibles han patit una 

important intensificació agrícola que ha comportat un increment de la productivitat 

però una davallada de la biodiversitat. Cal afegir-hi també la sovint massa freqüent 

aplicació de productes fitosanitaris, excessos de nitrats i intensificació de les llaurades 

que han provocat la pràctica desaparició d’algunes espècies lligades a aquests tipus de 
conreus. 

Taula 6: Característiques de l’hàbitat 82C, que conforma la parcel·la del projecte.  
Font: Manual d’hàbitats de Catalunya Volum VIII. 

Característiques  Conreus herbacis extensius de secà (82C) 

Àrees biogeogràfiques Terra baixa i muntanya mediterrània 

Ambients que ocupa Terres de poc pendent i fons de vall oberts 

Clima Mediterrani o mediterrani muntanyenc 

Substrat i sòl Sobretot sòls argilosos relativament profunds 

Ús Conreus de cereals i farratges, també pasturats 

Distribució dins el territori català Territoris ruscínic, catalanídic, ausosegàrric i sicòric (i zones 
properes). 

 

Tot i això, segons l’Annex I de la Directiva 97/62/UE, aquest hàbitat no està catalogat 

com a Hàbitat d’Interès Comunitari (HIC). 
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4.3.2 Biodiversitat de l’espai agrari 

La fauna vertebrada, tot i que només representa una petita part dins del gran espectre 

de biodiversitat, sempre ha significat un component de risc a tenir en compte. El factor 

que afecta més intensament la conservació de la fauna vertebrada és l’alteració dels 
hàbitats. Moltes espècies en estat de conservació conflictiu estan molt compromeses en 

un hàbitat concret. A nivell català aquest hàbitat destaca per acollir comunitats d’aus 
amb espècies rellevants i seriosament amenaçades a escala europea com el sisó (Tetrax 

tetrax), l’esparver cendrós (Circus pygargus) o el xoriguer petit (falco naumanni). 

Malgrat això, cap d’aquestes espècies habita la zona d’estudi ni en les àrees properes. 

En el conjunt de la zona d’estudi, que comprèn l’àrea d’influència de 2 km de radi, hi ha 

citades al voltant de 70 espècies d’aus, moltes protegides tal i com marca l’Annex I del 
DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d’abril, però cap d’elles amb un pla de conservació 
específic ni catalogada com a espècie en perill d’extinció. Cal afegir que bona part 

d’aquestes espècies citades només s’hi troben de forma ocasional o en migració.  

Les espècies més comuns són pròpies dels espais oberts com poden ser el mussol comú 

(Athene noctua), el xoriguer comú (Falco tinnunculus), la cogullada vulgar (Galerida 

cristata), l’aligot comú (Buteo buteo), l’àliga marcenca (Circaetus gallicus), o el durbec 

(Coccothraustes coccothraustes), així com també és freqüent observar espècies lligades 

als ambients humanitzats com l’estornell vulgar (Sturnus vulgaris), la garsa (Pica pica), 

la cuereta blanca vulgar (Motacilla alba) i l’oreneta vulgar (Hirundo rustica). Cal destacar 

la presència de la tórtora europea (Streptopelia turtur), espècie que es troba en 

regressió a Catalunya, tot i que segueix sent cinegètica.  

Els mamífers presents són els propis dels ambients agraris, amb la presència de senglars 

(Sus scrofa), conills (Oryctolagus cuniculus), cabirols (Capreolus capreolus), ratapinyades 

comunes (Pipistrellus pipistrellus), talpons comuns (Microtus duodecimcostatus),  

guineus (Vulpes vulpes), musaranyes comunes (Crocidura russula) i teixons (Meles 

meles).  

Cal afegir que els marges que conformen els hàbitats agrícoles suposen un element clau 

per a la biodiversitat d’aquests ambients, ja que actuen com a nexe d’unió entre taques 
de vegetació arbòria i proporcionen refugi per a una gran varietat d’espècies d’amfibis, 

rèptils, micromamífers i invertebrats, essent algunes d’aquest últim grup,  espècies claus 

per a la pol·linització de la vegetació agrícola. 

Els amfibis més representatius són el tòtil (Alytes obstretricans), el gripau comú (Bufo 

bufo), la salamandra (Salamandra salamandra), la reineta (Hyla meridionalis), la granota 

verda (Pelophylax perezi) i el tritó verd (Triturus marmoratus). 

Pel que fa als rèptils són freqüents el llangardaix ocel·lat (Timon lepidus), la sargantana 

ibèrica (Podarcis hispanica), la sargantana cuallarga (Psammodromus algirus), el vidriol 

o lliseta (Anguis fragilis), la serp verda (Malpolon monspessulanus), entre d’altres. 
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4.3.3 Connectivitat ecològica 

El PEIN configura una xarxa d’espais naturals ben conservats i amb hàbitats i espècies 

d’interès, sobre la qual és important garantir la continuïtat i bona conservació dels 

hàbitats fora d’aquests per obtenir una matriu paisatgística el més homogènia possible 
amb connectors ecològics que permetin el flux de poblacions entre aquests espais.  

Segons l’Índex de connectivitat ecològica de la Generalitat de Catalunya, la parcel·la no 
es troba inclosa dintre cap connector terrestre principal ni complementari, ni tampoc a 

cap connector fluvial principal ni complementari. El connector fluvial principal més 

proper és el del riu Fluvià (codi CFP002), situat a 2,30 km de les parcel·les objecte 

d’estudi. L’àrea d’influència tampoc inclou cap àrea d’interès per la connectivitat 
terrestre. 

 

Figura 5: Mapa de l’índex de connectivitat ecològica i connectors ecològics de les rodalies de la zona 
d’influència ambiental del parc solar Vilademuls (en vermell).  

Font: adaptat de Hipermapa i Instamaps. 
 

En la figura 5, s’observa que la connectivitat ecològica de l’entorn del parc és força baixa. 

Per una banda, la part occidental de la zona d’influència conserva una moderada-bona 

connectivitat ecològica, coincidint amb la zona amb un paisatge amb més cobertura 

forestal. En canvi, la part més central i oriental, manté una connectivitat baixa, degut a 

la presència de nuclis poblacionals com el d’Orriols i sobretot a les vies de comunicació 
com l’autopista AP-7 i la carretera N-II. Per tant, la instal·lació del PS Vilademuls, no 

afectarà significativament a la connectivitat ecològica ja que es troba en una zona amb 

connectivitat baixa però al límit amb una zona de bona connectivitat, sobre la qual les 

actuacions del present projecte no hi afectaran. 

Connector fluvial principal 

Connector terrestre 

principal 

Connector terrestre 

secundari 

Connector fluvial secundari 
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5 LA JUSTIFICACIÓ DE LA DEMANDA D'ESPAI AGRARI  

D’acord amb el Mapa de possibles ubicacions de parcs fotovoltaics de Catalunya, les 

parcel·les on es vol ubicar el projecte fotovoltaic, són en sòls de Classe de capacitat 

agrològica III-IV, és a dir una zona apte pel cultiu de secà però amb limitacions, tal i com 

queda exposat a l’annex ll de l’Informe tècnic sobre la protecció de sòls d’alt valor 
agrològic. 

Segons el Decret 16/2019 tenen la consideració de sòls de valor agrològic alt i d'interès 

agrari elevat els sòls de les classes I, II, III i IV establertes en el sistema d'avaluació de 

sòls de classes de capacitats agrològiques que consta a la informació cartogràfica oficial 

de Catalunya. En sòls de Classe de Capacitat Agrològica III i IV, es limita l'ocupació de la 

totalitat dels projectes aprovats a un màxim del 10% de la superfície agrícola de secà del 

terme comarcal, i a un màxim del 5% de la superfície agrícola de regadiu del terme 

comarcal 

Segons dades del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACAAR), 
la comarca del Pla de l’Estany disposa de 9.837 ha de superfície agrícola, de les quals 

aproximadament 7.550 ha estan classificades com a conreu de secà. Considerant que la 

superfície demandada pel promotor del projecte serà de 2,58 ha i tenint en compte el 

conjunt dels projectes de la comarca, es compleix la normativa de no sobrepassar 

l’ocupació de més del 10% de la superfície de conreu de secà total de la comarca. 

Per tant, tenint en compte que l’emplaçament del projecte es situa en un terreny d’alt 
valor agrològic (classe III-IV), i tenint en compte que la superfície del conjunt dels 

projectes aprovats de la comarca no supera el 10% de la superfície total dels conreus de 

secà de la comarca del Pla de l’Estany, la ubicació és viable per tirar endavant el 

projecte. 

Entre els plànols Plànol 2 i Plànol 3, es pot comparar la situació actual del terreny i la 

projecció del Parc fotovoltaic Vilademuls. 
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6 ANÀLISI D’ALTERNATIVES 

El present projecte preveu les següents alternatives d’ubicació (Taula 7 i Figura 6): 

6.1 Alternativa 0: la no realització del parc 

La realització del projecte condiciona la pèrdua de 2,58 ha del total de les 2.795 ha totals 

de secà del municipi. Aquesta pèrdua no seria significativa per la zona, i per tan, la 

viabilitat de la construcció pel que fa a la pèrdua de sòl de secà a la comarca del Pla de 

l’Estany i en concret al municipi de Vilademuls, no es veuria afectada. 

Per aquesta raó l’alternativa 0 ha estat rebutjada i ja no es contempla l’alternativa de la 

no instal·lació del parc fotovoltaic al municipi de Vilademuls. 

Taula 7: Informació cadastral relacionada amb les alternatives. 

Font: Cadastre i Mapa urbanístic de Catalunya. 
Alternativa Polígon Parcel·la Referència cadastral Ús actual Qualificació 

A1 

2 116 17232A002001160000ZD 

Conreus 
herbacis de 

secà 

20b: Sòl rústic 
comú: 

Agrícola comú 

2 117 17232A002001170000ZX 

2 118 17232A002001180000ZI 

2 119 17232A002001190000ZJ 

2 120 17232A002001200000ZX 

A2 7 
287 17232A007002870000ZD Conreus 

herbacis de 
secà 

20a. Sòl rústic 
comú: rústic o 

erm comú 291 17232A007002910000ZX 

A3 13 37 17232A013000370000ZA 
Conreus 

herbacis de 
secà 

20b. Sòl rústic 
comú: 

Agrícola comú 

 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 03/06/2022, per A
lbert T

robalón V
illa (C

ol. 15305). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 64FB

215B
D

187D
845



2201-220008(106123) AAA_Vilademuls 

 

15 

 
Figura 6: Mapa de la ubicació de les 3 alternatives contemplades pel parc solar PS Vilademuls. 

Font: Adaptat de l’ICGC. 

6.2 Alternativa 1: emplaçament de la planta a la parcel·la 116,117, 118, 119 i 120 del 

polígon 2. 

Aquesta parcel·la es troba al límit nord del municipi de Vilademuls en concret propera 

al nucli poblacional de Parets de Dalt. Tal i com es pot veure en el Plànol 1, l’accés a la 
finca és per un camí rural, el qual surt de la carretera GI-554 del nucli poblacional de 

Parets d’Empordà. El camí en qüestió permet l’accés directe a la parcel·la sense 

necessitat de crear noves vies d’accés, és a dir que presenten una bona comunicació. 
 
El conjunt de les 5 parcel·les tenen unes dimensions totals de 8,43 ha, de les quals la 

pràctica totalitat corresponen a terrenys cultivables (TA). D’aquestes, aproximadament 
3,8 ha es veurien afectades pel PS, deixant més de la meitat (4,63 ha) encara cultivables. 

 
D’acord amb el Sigpac, el pendent mitjà de la parcel·la és al voltant del 1-2 %. 
 
Segons les DUNs d’entre el 2015 i el 2019, en aquestes parcel·les s’hi cultiva 
rotacionalment ordi, colza i blat tou. 

Cal afegir que aquesta parcel·la es troba molt a prop del riu Fluvià, i dintre del seu 

connector fluvial principal. 
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6.3 Alternativa 2: emplaçament de la planta a la parcel·les 287 i 291 del polígon 7. 

Aquestes parcel·les es troben a l’est del municipi de Vilademuls, entre els nuclis 

poblacionals de Vilademuls i Orriols (TM Bàscara). L’accés a l’esmentada finca és a través 

d’un camí rural de curt trajecte, que es pot agafar des de la carretera GIV-5141 o des de 

la carretera GI-513. La finca queda sobre la línia ferroviària d’alta velocitat, tot i que en 
aquest punt està soterrada. 

La parcel·la 287 té una superfície de 29,46 ha i la parcel·la 291 de 2,58 ha, de manera 

que el conjunt ocupa 32,04 ha. La parcel·la 287 està formada per 10 recintes, dels quals 

2 es classifiquen com a TA, ocupant una superfície de 16,32 ha cultivables. La resta de 

recintes es classifiquen com a forestals (FO) i pastura arbustiva (PR) entre d’altres. De la 

superfície conreable, 1,83 ha es veurien afectades pel PS, mantenint-se les gairebé 15 

ha restants aptes per al cultiu, així com també es mantindrien intactes els recintes 

forestals i de pastura arbustiva. 

La parcel·la 291 és pràcticament tota conreable, i amb la instal·lació del PS se’n veurien 
afectades 0,75 ha, deixant la resta encara aptes per al cultiu. 

Segons el Sigpac, el pendent de la zona d’aquesta parcel·la oscil·la entre el 5% i el 12%, 

tot i que les parts  cultivables estan al voltant del 6 %. 

Segons les DUNs d’entre el 2015 i el 2019, els principals cultius d’aquesta parcel·la són 
el blat tou, l’ordi i la colza. 

6.4 Alternativa 3: emplaçament de la planta solar fotovoltaica a la parcel·la 37 del 

polígon 13. 

Aquesta parcel·la, tal i com es pot veure en el Plànol 1, es troba ubicada a la zona sud 

del municipi, a prop del nucli poblacional d’Olives, i molt propera a la línia ferroviària 

d’alta velocitat, que en aquest punt no està soterrada. L’accés a aquesta finca és des de 
la carretera GIV-5143, però la ubicació de les plaques a la part més occidental i allunyada 

de la parcel·la que queda més allunyada de la carretera, requeriria d’obrir una via 
d’accés a la zona d’instal·lació dels panells fotovoltaics. 

La parcel·la té una superfície de 13,03 ha i està dividida en 8 recintes. D’aquests 5 es 
classifiquen com a TA, formant un conjunt de 12,6 ha, és a dir la pràctica totalitat de la 

parcel·la. La instal·lació del parc fotovoltaic en aquesta finca ocuparia aproximadament 

4,3 ha de TA. 

Segons el Sigpac, el pendent de la zona de la parcel·la en qüestió és d’entre el 9 i el 15%, 

en orientació Nord. 

Segons les DUNs d’entre el 2015 i el 2019, els principals cultius d’aquesta parcel·la són 
la rotació entre blat tou, colza i triticale. Cal afegir que aquesta parcel·la està inclosa en 

el pla de Regadiu en planificació de modernització: “Altres regs del mig i baix Ter”. 
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6.5 Conclusió i pronunciament de la persona tècnica: 

Un cop analitzades les 3 alternatives, s'ha arribat a la conclusió que des del punt de vista 

agrològic, l’alternativa 1 és la més adequada pel cultiu, ja que té un pendent 

pràcticament nul i es situa al costat del riu Fluvià, aportant una humitat i disponibilitat 

de nutrients extra. Les alternatives 2 i 3 no presenten diferències agrològiques 

significatives, ja que tenen pendents semblants, però la major diferència és que els 

accessos de la parcel·la 2 són millors que els de la 3. En aquesta última, caldria una 

obertura de camins per poder-hi encabir el parc solar, i per tant una major pèrdua de 

superfície agrícola i fragmentació del paisatge, mentre que a l’alternativa 2, els accessos 
a la finca són menys limitats, de manera que no caldria l’obertura de nous camins ni la 

modificació dels existents per a encabir-hi la instal·lació fotovoltaica. 

Per aquesta raó, tenint en compte les diferències agrològiques i en els accessos, es 

considera que l’alternativa 2 és la millor opció per acollir el parc solar. 

 

7 CARACTERÍSTIQUES DEL SÒL DE L’EMPLAÇAMENT DEL PROJECTE 

Considerant les diferències en pendent i en ubicació i accessos que tenen les parcel·les, 

s’ha escollit l’alternativa 2, ja que és la permet una major conservació de l’activitat 
agrícola. 

Es tracta d’un sòl que d’acord amb el Mapa de possibles ubicacions de parcs fotovoltaics 
de Catalunya està classificat en les classes de Capacitat Agrològica III-IV, és a dir que és 

una “zona apte de secà” per a la ubicació de parcs fotovoltaics.  

Cal destacar les transformacions força recents (2007-2011) que va patir el sòl de la finca 

per a la construcció de la via ferroviària d’alta velocitat. Per tant, estem davant d’un sòl 
jove, fruit de rebliments posteriors a les actuacions i amb poca evolució de l’estructura 
edàfica.  

Segons les DUNs dels últims 5 anys a les finques s’hi practica l’agricultura extensiva de 
conreu herbacis de secà, bàsicament blat tou, ordi i colza. 

 

8 JUSTIFICACIÓ DE LES AFECTACIONS AGRÀRIES I LES SOLUCIONS 

PROPOSADES 

En el marc jurídic cal remarcar que es tracta d’un sòl amb un valor agrològic de classe 

III-IV, és a dir que segons l’annex ll de l’Informe tècnic sobre la protecció de sòls d’alt 
valor agrològic es considera un sòl apropiat pel cultiu tot i que amb limitacions més 

fortes que la classe anterior. Tal i com consta a la informació cadastral, es tracta d’una 
parcel·la destinada al conreu herbaci de secà.  
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L’Informe tècnic sobre la protecció de sòls d’alt valor agrològic planteja que cal preservar 

els sòls singulars per la seva raresa en la geografia catalana. En aquest sentit, el sòl en 

qüestió forma part de l’àrea de producció de l’oli de l’Empordà i la Poma de Girona. El 

municipi de Vilademuls compta amb només 8 ha destinades al cultiu d’oliveres, i per tan, 

tenint en compte que a les parcel·les en qüestió tampoc s’hi cultiven oliveres, el projecte 
del PS Vilademuls no té afectacions sobre la producció i protecció de l’oli de l’Empordà. 
En el cas de la Poma de Girona, el municipi de Vilademuls no compta amb superfície 

destinada a la producció d’aquest producte, per tant tampoc hi ha afectacions sobre 
aquest producte IGP. La zona també està inclosa en l’àrea de producció IGP del pa de 

pagès català i la ratafia catalana, les quals no es poden considerar una raresa de 

significació a escala local, ja que les seves àrees de producció corresponen a tot el 

territori català. 

A la finca s’hi cultiva principalment blat tou, ordi i colza, que segons dades del DACAAR, 

el rendiment mitjà del 2020 pels conreus d’aquests productes en règim de secà a la 

comarca del Pla de l’Estany són de 2.800 kg/ha, de 2.300 kg/ha i de 1.900 kg/ha 

respectivament. És a dir, que la pèrdua de 2,58 ha de cultiu de secà suposarien una 

disminució mitjana anual d’aproximadament 6.000kg de producció agrícola. 

En el Plànol 4 es veu representada la finca amb la capa del cultiu que hi havia segons la 

DUN del 2019.  

Finalment, cal destacar, que aquestes parcel·les van patir fortes modificacions entre els 

anys 2007 i 2011, moment en què es va construir la via ferroviària d’alta velocitat, que 

creu subterràniament la finca de nord a sud.  

Així doncs prèviament la finca estava formada per diverses parcel·lacions dividides per 

marges de vegetació arbustiva i arbòria natural que donaven una major biodiversitat i 

riquesa agrícola a la zona. Tal i com s’observa a les figures 6, 7 i 8, les parcel·les es van 

transformar totalment fins que entre els anys 2011 i 2012 es va recuperar l’estructura 
de camp agrícola, per tornar-hi a conrear. Malgrat això, la nova parcel·la està menys 

compartimentada i més susceptible de patir erosió i presenta una biodiversitat 

associada inferior degut a l’eliminació dels marges de vegetació que hi havia antigament. 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 03/06/2022, per A
lbert T

robalón V
illa (C

ol. 15305). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 64FB

215B
D

187D
845



2201-220008(106123) AAA_Vilademuls 

 

19 

 
Figura 6: Ortofoto de les parcel·les objecte d’estudi de l’any 2004, prèvia a les modificacions per la 

línia d’alta velocitat. Font: ICGC. 

 

 
Figura 7: Ortofoto de les parcel·les objecte d’estudi de l’any 2009, durant la fase de construcció de la 

línia d’alta velocitat. Font: ICGC. 

 

 

Figura 8: Ortofoto de les parcel·les objecte d’estudi de l’any 2019, posterior a les modificacions per la 
línia d’alta velocitat. Font: ICGC. 
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9 RELACIÓ AMB LES EXPLOTACIONS DE l’ENTORN 

La parcel·les 287 i 291 del polígon 7 de Vilademuls on es projecta la instal·lació, 

s’ubiquen en una zona dominada pels conreus propis de la zona, i amb una important 

presència d’explotacions agrícoles i ramaderes, sobretot del sector porcí, tal i com es 
pot comprovar al Plànol 5. 

Als seus límits Sud, les parcel·les del parc solar limiten amb la carretera comarcal GI-513 

i al límit oest limita amb la carretera GIV-5141. Al límit nord, les parcel·les limiten amb 

el camí rural que dona accés a la finca des de les carreteres esmentades anteriorment. 

Aquest camí llinda amb les parcel·les agrícoles 276, 277, 278, 284 i 285 del polígon 7 de 

Vilademuls, així com també les parcel·les del projecte queden molt pròximes al Mas dels 

Roures. Als límits est, la finca limita amb la parcel·la agrícola 288 del polígon 7 i també 

amb la carretera GI-513. Així doncs, les parcel·les 287 i 291, es troben envoltades per 

carreteres d’àmbit comarcal i de parcel·les d’ús majoritàriament agrícola. 

Pel que fa a l’impacte visual de les plaques des de les parcel·les adjacents, serà 

principalment baix. Des de les finques i carretera del cantó est, les instal·lacions no seran 

visibles, ja que la presència de vegetació arbòria de la pròpia actua com a una àmplia 

pantalla visual. Aquesta pantalla visual per vegetació arbòria es prolonga al llarg dels 

cantons sud i oest, on hi transcorren les carreteres ja esmentades però des de les quals 

les instal·lacions seran molt poc o gens visibles. L’únic punt des del qual podran ser 
visibles els panells fotovoltaics seria des de les parcel·les agrícoles adjacents des del 

cantó nord, així com també des del Mas dels Roures, tot i que a una distància 

considerable. 

No obstant, cal dir que la nova planta ocuparà una superfície de 2,58 ha, de les 32,04 ha 

totals que conformen el conjunt de les parcel·les. D’aquestes, 18,87 ha es classifiquen 
com a terrenys arables (TA), i amb la instal·lació del parc solar se’n veuran afectades 
2,58 ha. Per tant, el parc solar ocuparà menys del 15 % de de la superfície productiva, 

mentre que les aproximadament 16 ha restants quedaran aptes pel cultiu. Cal dir que 

possiblement una petita part d’aquestes 16 ha restants si que es veuran afectades per 

la planta, ja que possiblement rebran impactes tals com compactació i erosió del terreny 

en la fase de construcció del projecte. 

Pel que fa a les explotacions ramaderes, tal i com es mostra a la taula 8, l’activitat 
ramadera al municipi de Vilademuls és molt important. L’explotació més propera a la 
finca on es projecta el parc solar és la granja l’Artiga, inclosa a la mateixa parcel·la 287 
del projecte però situada a l’extrem oposat (sud) i a 330 m de distància de les 
instal·lacions fotovoltaiques. 

La resta d’explotacions ramaderes ja queden més allunyades de la finca en qüestió, i no 
es preveu cap impacte negatiu evident entre aquests dos tipus d’activitats. A la Taula 8 

s’hi mostren les explotacions ramaderes incloses a l’àrea d’influència de 2 km des de les 

parcel·les 287 i 291 del polígon 7 de Vilademuls. 
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Taula 8: Distàncies a explotacions agropecuàries i llocs d’interès més propers. Font: ICGC. 

 

Explotació Municipi Distància (m) 

1. L’Artiga Vilademuls 400 

2. Cal Coronel Vilademuls 600 

3. Cal Rajoler Vilademuls 770 

4. Terradelles Vilademuls 1.000 

5. Can Bosc Bàscara 1.150 

6. La Casa Marroca Bàscara 1.350 

7. Granges d’en Prat Bàscara 1.400 

8. Can Perral Bàscara 1.000 

9. Orriols Bàscara 1.350 

10. Granges d’en Vila d’Orriols Bàscara 2.000 

11. Cal Guixater Bàscara 1.000 

12.  Ca l’Oliver Bàscara 830 

13. Ca l’Hortènsia Bàscara 1.500 

14. Vilademuls Vilademuls 1.200 

15. Granja d’en Falgars Vilademuls 1.450 

16. Granja d’en Baldiri Vilademuls 1.400 

17. Can Mero Vilademuls 1.400 

18. Can Guapanoia Vilademuls 1.200 

19. Torre Quarantella i Mas Sabater Vilademuls 1.800 

20. Sant Marçal de Quarantella Vilademuls 1.850 

21. Cal Frare del Mas i La Casanova Vilademuls 900 

22. Mas Pagès Vilademuls 1.600 

23. Sant Esteve de Guialbes Vilademuls 1.800 

24. Sot de l’Arrufat Vilademuls 1.500 

25 Granja Can Mir Vilademuls 1.900 

26. Mas Paiet Vilademuls 1.850 

27. Can Garriga Bàscara 2.000 

28. Can Castellà Bàscara 1.500 

29. Mas dels Roures Vilademuls 310 

 

A banda del sector agropecuari, les masies rurals que queden més properes a la nova 

planta són Can Peiret i Mas dels Roures. Des de la primera les instal·lacions projectades 

no seran visibles degut a la presència de vegetació arbòria, mentre que des de la segona 

si que seran visibles tot i que a una distància considerable. 
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Les masies i instal·lacions agropecuàries d’interès situades a l’entorn de la finca (radi de 
2 km) es detallen al Plànol 5. 

 

10 MESURES CORRECTORES  I COMPENSATÒRIES 

Segons l’Article 4.6 del Pla Territorial de les Comarques Gironines, a més de complir les 

especificacions concretes que el Pla estableix, s’han de tenir en compte una sèrie de 
condicions generals per a la implantació de noves infraestructures. 

Entre aquestes, des del punt de vista agrològic, el projecte es veu afectat per les 

següents condicions, sobre les quals cal minimitzar el seu impacte i cal proposar mesures 

correctores. 

 
- “L’afectació de terrenys d’espais naturals protegits o altres de de valor natural, agrícola 

i del patrimoni cultural.” 

➢ Les parcel·les que ocuparà el projecte són en sòl no urbanitzable, en sòl rústic 

comú i s’han classificat com a Classe Agrològica III-IV. Formen part de la zona de 

producció de la DOP Oli de l’Empordà i la IGP Poma de Girona, tot i que la 

superfície del de les parcel·les afectades no es destina a la producció de cap 

d’aquests dos productes. La zona d’estudi tampoc es troba dintre de cap espai 
natural protegit o de valor natural. 

Per tan les parcel·les objecte d’estudi es consideren d’un valor agrícola moderat, 

amb la qual cosa es compleix la condició anterior i per tant no hi és necessària 

l’aplicació de mesures correctores. 
 

- “L’afectació sobre l’estructura de les parcel·les i les explotacions agràries, en termes 
d’activitat productiva, i de les infraestructures necessàries per desenvolupar l’activitat 
agropecuària.” 

➢ El projecte afecta les parcel·les 287 i 291 del polígon 7 de Vilademuls, l’estructura 

de les quals es mantindrà, afectant només a 2,58 ha de sòl productiu del total de 

les 18,87 ha productives que disposa el conjunt de les dues parcel·les. Les 16,29 

ha restants seguiran sent aptes pel cultiu i la producció. Tampoc es veurà 

afectada l’explotació l’Artiga, la qual queda exclosa dels límits del parc i per tant 

mantindrà l’estructura i funció actual. 

 
- “El trossejament de planes i de peces de sòl morfològicament rellevants.” 

➢ La planta ocuparà 2,58 ha de les 18,87 ha de terreny productiu que formen el 

conjunt de les parcel·les (32,04 ha totals). El parc solar s’ubicarà a la part de nord 

de la finca, mentre que la part sud de la finca s’hi mantindrà el seu ús agrícola. 
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Les plaques solars s’instal·laran mantenint la configuració dels marges i límits 
parcel·laris. Per tant, la pròpia instal·lació i els seus elements auxiliars, es faran 

dins dels límits actuals de la finca, de manera que no caldrà modificar-ne el límit 

existent marcat recollit en els registres cadastrals corresponents.  

 

-“ La necessitat de desmunts i terraplens, mitjançant una suficient adaptació de les 

rasants als terrenys i, en el seu cas, la construcció de trams en viaducte o túnel. 

➢ El terreny presenta un pendent moderat cap a sud-oest, que permetrà 

l’ancoratge de l’estructura dels panells solars, minimitzant el moviment de terres 

de manera que les plaques se situïn majoritàriament sense cimentació continua, 

sobre terreny natural, més enllà de soterrar el cablejat de connexió que 

permetrà minimitzar l’impacte visual i el risc elèctric per l’avifauna. Per tan es 

promourà la conservació de la capa edàfica en l’execució de les tasques de 
restauració i el creixement natural de la vegetació. 

 
- “L’efecte barrera, de manera que es procuri la continuïtat dels camins i, alhora que se 

n’avaluï el grau de fragmentació, s’adoptin criteris per garantir el manteniment de la 
integritat física i la funcionalitat ecològica dels connectors biològics i els corredors 

fluvials en la concepció, el disseny, la redacció de projectes i l’execució, especialment en 
aquells trams que discorren per sòl no urbanitzable de protecció especial.” 

➢ La instal·lació de la nova planta no afectarà als marges perimetrals dels camps 

de conreu així com tampoc els marges amb presència de vegetació arbustiva i 

arbòria. Per tan no es preveu adoptar mesures correctores ni compensatòries 

sobre els aspectes anteriors, més enllà de conservar íntegrament aquestes 

elements d’alt valor paisatgístic i deixar créixer la vegetació natural en la mesura 
del possible, proporcionant així una bona integració de les instal·lacions en el 

paisatge. El punt on es projecta el parc no modifica ni afecta de forma directa el 

recorregut dels camins existents, sinó que lo únic que es preveu és un 

condicionament del camí existent d’entrada als camps per adequar-hi la 

comunicació amb el Parc Solar. Tot i que el PS es troba a poca distància del camí, 

s’ha deixat una distància prudencial entre el límit del parc i el camí de manera 
que no se’n modificarà el recorregut, conservant així la xarxa de camins rurals 
existents i totes les estructures associades a l’ús agrari. 

 
- “Els efectes negatius sobre el cicle sobre el cicle hidrològic i l’erosió del sòl.” 

➢ A la parcel·la no hi ha cap curs fluvial i tampoc es preveu la cimentació total de 

la zona d’instal·lació de les plaques, de manera que no s’afecta directament a la 
xarxa hídrica. Tot i això, a l’interior de la planta s’hi durà a terme el manteniment 
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per evitar la formació de regs preferencials que juntament amb la presència de 

vegetació, disminuiran el possible risc d’erosió del sòl.  

 

11 AFECTACIÓ A LA XARXA BÀSICA DE CAMINS RURALS 

11.1 Normativa dels camins ramaders i la xarxa bàsica de camins rurals 

El Pla Territorial de les Comarques gironines estableix en el seu article 4.8 les següents 

consideracions que delimiten el marc legal vigent per la gestió de camins públics: 

Article 4.8. Gestió de la xarxa de camins 

1. La xarxa de camins públics és un element estructural de la realitat del territori, 

un valor sociocultural i un actiu econòmic. En aquest sentit, es recomana 

l’articulació d’un marc legal i d’instruments de gestió adequats que en garanteixi 
la preservació davant el desenvolupament urbanístic i la implantació de noves 

infraestructures, com també la posada en valor. Aquest marc ha de donar 

compliment a la disposició final quarta del Decret legislatiu 2/2009, de 25 

d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres.  

 

2. El planejament urbanístic municipal, en la definició dels sistemes, ha de tenir en 

compte l’inventari de camins exigible d’acord amb la legislació de règim local i 
establir-ne les mesures de protecció i de gestió oportunes. En cas que no hi hagi 

inventari, aquest hauria de realitzar-se com a part integrant dels treballs de base 

del planejament urbanístic. La Generalitat de Catalunya, en compliment de la Llei 

3/1995, de 23 de març, de vies pecuàries, ha de desenvolupar els treballs de 

classificació d’aquests tipus concrets de camins a tots els municipis, per tal que 
els plans d’ordenació urbanística municipal puguin incorporar i preservar aquesta 
xarxa de domini públic.  

 

3.  Són objecte d’especial protecció, i per tant s’han de conservar, els elements que 

integren les dues principals xarxes de camins públics: els camins ramaders, que 

són de titularitat de la Generalitat de Catalunya, i els camins i vies rurals –antics 

camins rals– que són de titularitat municipal. El planejament i la gestió municipal, 

igualment, han de garantir la funcionalitat dels camins que integren la resta de 

la xarxa de titularitat o ús públic: el viari històric i d’interès patrimonial, el que 
presta servei al sector agrícola i la gestió del territori, el que pot ser valoritzat en 

clau turística o d’accés al medi natural, el que garanteix l’accessibilitat territorial 
dels serveis d’emergència i d’altres. 
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4. L’avaluació ambiental del planejament urbanístic i dels projectes 
d’infraestructures ha d’incorporar-ne entre els objectius, el de conservació i 

integritat funcional dels camins. En els encreuaments d’aquestes vies amb línies 
ferroviàries o carreteres, s’han d’habilitar suficients passos al mateix o diferent 
nivell que garanteixin el trànsit en condicions acceptables per a les persones, els 

ramats i els vehicles agrícoles. És un objectiu del planejament territorial garantir 

la continuïtat dels traçats i dels usos d’aquestes vies.  
 

5. Quan, per raons d’ordenació urbanística o en el desenvolupament de polítiques 
sectorials, s’hagi d’alterar de forma suficientment justificada la xarxa de camins 
públics o d’ús públic, i no sigui possible el manteniment i la integració del camí en 

la nova ordenació, els trams desafectats han de ser compensats mitjançant 

l’afectació de nous trams amb condicions i funcionalitat equiparables. 

11.2 Justificació de la xarxa viària existent 

Com ja s’ha comentat en l’apartat 6, l’accés a les parcel·les objecte d’estudi no necessita 

la modificació i/o construcció de carreteres o camins per a l’accés a la planta solar 
fotovoltaica, ja que la xarxa viària existent és totalment favorable per a la circulació de 

trànsit de camions i vehicles de transport industrials.  

A més l’emplaçament es troba a aproximadament 250m de la carretera GIV-5141 que 

dona accés al poble de Vilademuls i a 450 m de la carretera GI-513 que dona accés al 

poble d’Orriols, fet que facilita l’accés i redueix la distància a recórrer pels camins rurals, 

disminuint així possibles impactes sobre aquests. 

Per altra banda, els recorreguts provisionals durant la construcció només ocuparan 

zones del propi camp de conreu. Només caldrà adequar el pas del camí a l’interior del 
parc en forma d’entrada. Els camins interiors es mantindran per tal d’evitar la formació 
de regs preferencials i assentaments irregulars. 
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12 CONCLUSIONS 

Després d’haver analitzat les possibles afectacions que pot tenir el projecte de la 
instal·lació d’un parc solar fotovoltaic de 1,71 MWn  connectat a la xarxa al municipi de 

Vilademuls sobre el medi agrari, es conclou que el Parc Solar Vilademuls, les seves 

infraestructures associades i la connexió a la línia elèctrica aèria de distribució, no té 

afectacions agràries significatives. 
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ANNEX A LA MEMÒRIA: 

 

 

 PLÀNOLS 
 

Plànol 1 Plànol de les alternatives estudiades 

Plànol 2 Plànol de les parcel·les afectades 

Plànol 3 Plànol de distribució de panells 

Plànol 4 Plànol d’aprofitament i dedicació actual d’aquest sòl 

Plànol 5 Plànol de les explotacions agràries afectades 
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1 OBJECTE 

Consisteix en aportar la informació necessària en matèria del compliment de la normativa sectorial en 

prevenció d’incendis forestals per la implantació d’un parc solar fotovoltaic “PS Vilademuls” de 1,695 MWn 

connectat a la xarxa de distribució al municipi de Vilademuls.  

1.1    ÀMBIT NORMATIU 

− Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, 

activitats, infraestructures i edificis. 

− Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.  

− Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 

− Decret 206/2005, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995, de 7 de març, pel 

qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 

− Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, 

els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals. 

− Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. 

− Decret 312/2006, de 25 de juliol, pel qual es regula la gestió del foc tècnic per part del 

personal dels serveis de prevenció i extinció d'incendis de la Generalitat de Catalunya. 

− RD  2267/2004  de  3  de  desembre,  per  el  que  s’aprova  el  Reglament  de seguretat contra 

els incendis forestals en els establiments industrials. 

− RD 337/2014, de 9 de maig, per el que s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i 

garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió i les seves Instruccions 

Tècniques Complementàries ITC-RAT 01 a 23. 

1. LOCALITZACIÓ 

El Parc Solar Vilademuls estarà situat al terme municipal de Vilademuls (17468), al nord de la població de 

Terradelles i a la comarca del Pla de l’Estany de la província de Girona. Concretament s’ubica a les Parcel·les 

287 i 291 del Polígon 7. El parc solar s’ubicarà en uns terrenys conreables de secà que presenta limitacions 

pel seu cultiu. Del total de superfície, els elements del parc solar n’ocuparan 25.758 m2. Les coordenades 

UTM ETRS89 (Fus 31) corresponen a X:490.877 m i Y:4.663.941 m.  

Figura 1. Localització de l’espai on es vol instal·lar el Parc Solar Vilademuls. Font: ICGC Vissir 
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2 AVALUACIÓ PRÈVIA DEL RISC D’INCENDI FORESTAL 

Cal dir que bona part dels boscos de Catalunya, sobretot els de la Catalunya Central i la costa Mediterrània, 

presenten un risc d’incendi forestal elevat. Tradicionalment, el manteniment dels mosaics agroforestals en 

ambients rurals ha servit per a què els camps de conreu actuïn com a tallafocs i, per tant, com a 

discontinuïtats entre les masses forestals en cas d’incendi forestal. Tanmateix, actualment hi ha un augment 

del risc d’abandonament dels espais agrícoles cultivables en detriment del creixement de la coberta forestal 

de forma desordenada degut a la poca productivitat dels petits terrenys muntanyosos i amb fort pendent 

fent que el risc natural d’incendi forestal s’accentuï. L’abandonament de l’activitat ramadera extensiva 

també ha originat prats degradats amb vegetació d’alçada. En aquest sentit, el propi camp de conreu objecte 

d’estudi no té una classe agrològica elevada ni forma part d’un espai agrari d’interès essencial o identitari.  

El municipi de Vilademuls, on es projecta el parc solar, està declarat com a zona d’alt risc d’incendi forestal 

però no es troba inclòs dins de cap perímetre de protecció prioritària. Tot i que la zona del voltant del parc 

està lliure de grans masses de vegetació forestal continues pròpies dels espais naturals i que s’han emprès 

tasques de desforestació que han aclarit la densitat original de les cobertes, caldrà prendre mesures davant 

el risc existent. S’adjunten dues fotografies annexes a la part final d’aquest document.  

A continuació s’adjunta la Figura on s’observa la situació de la planta solar en relació a les masses forestals 

de l’entorn i el seu model d’inflamabilitat. D’entrada, les masses forestals sensibles que cal tenir en compte 

es localitzen als laterals de l’àmbit. La resta d’ubicacions envoltants de la parcel·la no presenten cap tipus de 

risc des del punt de vista dels incendis forestals ja que es troben ben delimitades per la xarxa viària i per 

altres camps de conreu colindants que no contenen retalls de bosc. S’observa que els alzinars són altament 

inflamables i, per tant, caldrà mantenir una distància de seguretat en tot moment respecte els límits del parc.  

Figura 2. Classificació de les masses forestals dels voltants segons el risc d’incendi. 

Font: Hipermapa Mapa d’inflamabilitat DACCAR. 
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Consultant la cartografia disponible referent als incendis forestals succeïts als darrers anys es constata que 

el municipi de Vilademuls i colindants han patit les seves conseqüències. A la següent figura s’exposen les 

zones més properes al parc solar que entre el 1986-2020 han quedat afectades per incendis forestals les 

quals s’ubiquen a 2,00 km a sud i nord oest. L’Observatori Forestal Català indica que l’incendi de major 

afectació va tenir lloc en data 19/07/2021 amb una superfície cremada de 1,54 km2. Es va situar molt propera 

al nucli de Galliners. Per altra banda l’incendi del sud va succeir en data 20/06/2003 i va actuar sobre 0,38 

km2. Com aspectes preventius se’n destaca que el municipi d’Olost gaudeix d’un règim pluviomètric força 

plujós (>700 mm) que manté les masses forestals força humides incloent el mes d’agost que supera els 60 

mm.  

Figura 3: Superfície afectada per incendis forestals entre els anys 1986-2020 als voltants del PS. 

Font: Hipermapa. 

 

La planta solar està dissenyada per respectar el patró agrari existent format  pels  marges  de  morfologia  

regular i  l’arbrat perimetral que té una funció ambiental relacionada amb la perpetuació d’hàbitats i de la 

biodiversitat de manera que poden acollir nius i servir de refugi per a moltes espècies. Per tant, l’actuació 

s’emplaça dins del terreny cultivable i és imprescindible que continuï tenint la finalitat inicial de 

discontinuïtat forestal. 

3 VULNERABILITAT DE LES INFRAESTRUCTURES DAVANT INCENDI FORESTAL I 

CAPACITAT D’ACOLLIDA AL MEDI  

El risc d’incendi forestal suposa un dels riscos més greus pel medi ambient i, alhora, per les pròpies 

instal·lacions de la planta solar. En el cas dels incendis cal distingir aquells d’origen exogen a les instal·lacions 

del projecte (incendis forestals), d’aquells originats per accident, negligència o conseqüència d’alguna de les 

accions inherents a la construcció, explotació o desmantellament del propi projecte. En aquest segon cas, 

l’incendi podria propagar-se per la vegetació de l’interior del parc i afectar, en últim terme, les instal·lacions 

elèctriques, panells fotovoltaics i altres construccions auxiliars. En tots dos casos, un incendi sigui quin sigui 

l’origen podria afectar a qualsevol dels elements de la planta solar fotovoltaica. 
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Les descàrregues elèctriques són responsable de la gran majoria dels incendis d’origen natural, si bé és 

cert que les instal·lacions elèctriques de la planta solar es troben protegides davant d’aquests fenòmens a 

través dels cables de terres i la posada a terra general de la instal·lació sempre garantint que la resistència a 

terra compleixi amb els límits establerts per la normativa de seguretat industrial vigent. Per altra banda, 

l’escassa coberta de vegetació forestal continua i sovint interrompuda pel mosaic característic en la zona 

d’implantació de la planta solar fa que el risc sigui molt baix i difícilment propagable. També existeix el risc 

d’incendi forestal per la combustió de l’oli mineral utilitzat en els transformadors com element aïllant. 

La vulnerabilitat dels elements del parc recau en aquells elements potencialment combustibles esmentats 

al paràgraf anterior i, a més, la resta de components del projecte que podessin originar una propagació de 

l’incendi,  o  bé,  una  resistència  a  l’extinció quedant inservibles, posant en perill les persones i el medi 

ambient. Aquests components són aquells que es troben construïts principalment per materials plàstics. Així 

doncs, l’estructura d’acer galvanitzat, la tanca perimetral i els edificis prefabricats de formigó no són 

elements vulnerables però sí que ho són els panells solars, el cablejat elèctric, inversors i quadres elèctrics. 

Per tant, tenint en compte la presència d’elements vulnerables davant incendi forestal cal prendre un seguit 

de mesures, que es descriuran més endavant, per tal de poder fer compatible la implantació de la planta 

solar al medi forestal i alhora que aquest pugui acollir-la adequadament. 

4 AUGMENT DEL RISC D’INCENDI 

4.1 FASE DE CONSTRUCCIÓ 

Durant la fase de construcció existeixen elements que poden constituir focus d’incendi tals com maquinària 

de tall (radial), equips de soldadura, trepants, desbrossadores, etc. La presència de grups electrògens 

provisionals, motors o bombes, substàncies combustibles i inflamables també són altres factors. 

En resum, directament o indirectament pot originar un incendi forestal que alhora afectés la resta de la 

infraestructura de producció d’energia. 

4.2 FASE D’EXPLOTACIÓ 

En la fase d’explotació i manteniment, el principal factor que pot causar un incendi a la planta solar és 

l’existència d’elements en tensió que poden originar riscs elèctrics i esporàdicament actuacions de 

manteniment i desbrosses. Els vessaments accidentals dels líquids associats als transformadors elèctrics.  

4.3 FASE DE DESMANTELLAMENT 

Els riscos d’incendi potencials d’aquesta fase són similars als que hi ha a la fase de construcció, provinents 

de la utilització de maquinària, així com també riscos fruits de la generació de residus. 

 

4.4 PROBABILITAT D’INCENDI 

Risc per les persones 

Durant la fase d’explotació es limitarà l’accés exclusiu al personal de manteniment, i no hi haurà 

maquinària ni activitats de tall, perforació, etc. El personal estarà degudament format en mesures de 

prevenció, extinció i, especialment, evacuació. Respecte a les persones que habiten els nuclis poblacionals, 

les masies properes i les persones que hi tenen activitats, només es veurien afectades indirectament ja que 

hi haurà un perímetre de seguretat entre els límits del PS i els de les parcel·les i activitats veïnes tal i com es 

mostra als plànols d’ordenació de la proposta.  

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 03/06/2022, per A
lbert T

robalón V
illa (C

ol. 15305). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 64FB

215B
D

187D
845



 

6 

 

Risc pel Medi Ambient 

El risc és similar al que hi hauria sense la implantació del parc solar i mantenint les activitats agrícoles 

existents. Cal destacar que segons el Mapa probabilístic d’Ignicions en cereal de secà a Catalunya del Servei 

de Prevenció d’Incendis Forestals, el territori ja presenta un risc d’incendi moderat en els cultius (mesos juny 

i juliol) i les masses forestals són inflamables, és a dir, que la implantació del parc solar no augmenta el risc 

d’incendi d’afectació pel Medi Ambient. Si bé, el parc solar no entra en contacte amb d’altres camps de cultiu 

més enllà del que l’inclou, ni s’hi plantaran cereals de secà al seu interior, tots ells factors de risc en períodes 

de sega degut a què experimenten una etapa d’assecament i restes. En tot cas, és propici per pastures o 

plantar-hi farratges que es cullen abans de què s’assequin.  

Risc pel Medi Socioeconòmic 

A l’entorn sí que hi ha infraestructures, centres productius o béns materials susceptibles de veure’s afectats 

en cas d’incendi. En cas de propagació ràpida també podria afectar a alguna parcel·la agrícola de proximitat. 

Per tant, cal prendre mesures perquè el parc no suposi un augment del risc en aquest aspecte concret.  

 

4.5 MESURES DE MINIMITZACIÓ I PROTECCIÓ 

Seguint el Reglament de seguretat contra incendis RD 2267/2004 de 3 de desembre en establiments 

industrials, i el RD 337/2014, de 9 de maig que regula la protecció en instal·lacions d’Alta Tensió, el parc FV 

es considera que és de TIPUS I i les edificacions que hi haurà al terreny es consideren de tipus C. Aquestes 

mesures serveixen per evitar la transmissió d’incendis entre la massa forestal i el parc solar. 

− El parc solar mantindrà una baixa combustibilitat a l’interior de l’àrea tancada. Es mantindrà 

permanentment lliure  de  restes  seques, mortes o d’espècies arbustives. Actuarà com a tallafocs 

bidireccional tant per no transmetre un incendi originat a l’interior com per protegir els components del 

parc solar de l’exterior. 

− En cas de desbrossar el terreny, les restes vegetals tindran una mida inferior als 20 cm per a evitar una 

propagació d’incendi ràpida i destructiva.  

− L’accés  fins  el  parc  fotovoltaic  es  realitza  per  un  vial  perimetral amb suficient capacitat per a poder-

hi accedir mitjançant un camió de bombers. Permet el pas de la maquinària agrícola.  

− Tot  el  cablejat  elèctric  de  la  instal·lació  de  producció  d’energia  elèctrica  es disposarà enterrat 

excepte aquelles zones on es pugui canalitzar a través de l’estructura fotovoltaica. Aquest fet inclou la 

línia d’evacuació elèctrica que no només s’enterrarà amb terra compactada sinó que també es 

formigonarà. La profunditat mínima serà de 0,70 m. 

− Els  panells  solars  reben  un  tractament  antireflectant  de  3,2  mm  d’espessor. 

− Aquest fet fa que l’índex de reflexió sigui molt baix, experimentat el fenomen a primeres o últimes hores 

del dia quan la radiació i temperatura són menors i eliminant l’aparició de punts calents en l’entorn 

forestal. En cas de què aquest tractament es degradés, el rendiment del mòdul no compliria amb les 

especificacions tècniques del fabricant i es substituiria immediatament fent ús de la garantia del producte. 

− D’acord amb la ITC-BT-30, els elements del parc corresponen a una instal·lació a la intempèrie de manera 

que les caixes de connexions i quadres exteriors tindran un grau de protecció ambiental IP65 per garantir 
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la no interacció amb les projeccions d’aigua o partícules de pols. S’evita la generació de guspires.  

− En tots els circuits s’instal·larà un dispositiu protecció tèrmica i diferencial per tal de desconnectar la 

instal·lació en cas d’intensitat excessives, sobre escalfament o curtcircuits. 

− Els cablejat i quadres elèctrics són els elements potencialment més vulnerables per la seva composició 

sintètica com per la quantitat de connexions que s’hi realitzen. Per tant, s’instal·laran aquells models que 

no continguin cap compost propagador de flama (UNE EN 60332-1), absència d’halògens (UNE EN 60754), 

amb baixa emissió de fums (UNE EN 61034) i baixa emissió de gasos corrosius (UNE EN 60754-2). 

− A cada centre de transformació, s’ubicarà un dipòsit estanc de recollida de líquid dielèctric, assegurant 

que no hi hagi cap vessament cap a l’exterior. Es prioritzarà l’ús de transformadors refrigerats per 

dielèctric amb èster natural biodegradable amb un alt punt d’inflamació (>300˚C) i combustió (>350˚C) de 

manera que serà suficient amb el sistema de recollida de possibles vessaments. 

− Es disposaran sistemes naturals d’extinció (extintors) de CO2 o pols en sec a cada un dels centres de 

transformació. Segons la MIE-RAT 14, es col·locarà a l’interior. 

− Es prioritzaran aquells elements mecanitzats a fàbrica per evitar la generació de guspires. 

− Resta prohibit fumar dins el recinte o en les proximitats per part del personal vinculat a l’obra.  

 

5 ADEQUACIÓ DEL PROJECTE A LA NORMATIVA SECTORIAL 

Decret 64/1995 

 La planta solar projectada es troba en uns terrenys agrícoles de secà que no tenen la consideració de 

terrenys forestals ja que no reuneixen els requisits recollits a l’Article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, 

Forestal de Catalunya. No obstant, el territori presenta un perill alt d’incendi i vulnerabilitat mitja. Per tant, 

la normativa recollida en aquest Decret li és d’aplicació.  

Línies elèctriques (aèries)  

       L’article 5 determina les especificacions que cal seguir pel que fa a les línies elèctriques: 

- En les línies d’alta tensió s’han d’eliminar selectivament i periòdica en el corredor de la línia elèctrica, la 

vegetació que comporti perill d’incendi d’acord amb el que estableix la normativa vigent.  

- Els conductors de les línies aèries de baixa tensió han d’estar com a mínim a 1 metre de distància de la 

vegetació. 

- Han de presentar, per a la seva autorització, a la Direcció General del Medi Natural, un pla triennal de 

neteja i manteniment en el qual figuraran els treballs de poda i tala de la vegetació que siguin necessaris 

per a la seva execució. [...] 

En aquest cas, la pràctica totalitat del cablejat de la planta solar es disposarà de manera enterrada 

evitant les esteses aèries incloent la connexió a la infraestructura de la xarxa de distribució. Els únics 

cables aeris seran els cables solars de corrent continu que es canalitzaran sota l’estructura dels panells 

solars per a fer les connexions entre els panells i els inversors. Aquests cables s’allunyaran sempre més 
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d’un metre de la vegetació i estaran equipats amb un aïllament de polietilè reticulat per evitar qualsevol 

contacte directe per part del nucli metàl·lic conductor.  

Treballs de neteja i manteniment en zones de seguretat i de protecció   

       L’article 11 determina els següents enunciats que caldrà complir referent a les zones de protecció, si 

s’escau: 

- Els treballs de neteja i manteniment en zones de seguretat i de protecció no es podran realitzar durant 

el període comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre.  

- Les restes vegetals no es podran deixar dins la zona de protecció o la zona de seguretat. Tampoc a 20 

metres a banda i banda dels camins.  

Addicionalment, també s’afegeix que en cap cas es realitzaran cremes controlades o s’encendrà foc en 

cap de les fases del parc ja que no té raó de ser en una instal·lació com aquesta. En aquest aspecte, es 

compleix amb l’article 14.  

Zones i períodes d’alt risc d’incendi i mesures extraordinàries 

  L’article 17 declara zones d’alt risc d’incendi forestal durant el període comprès entre el 15 de juny i 

el 15 de setembre, tots dos inclosos, les situades als termes municipals que figuren a l’annex del Decret. 

El municipi de Vilademuls hi consta. L’article 17.2 li és d’aplicació i originalment deia: 

- Durant aquest període i en aquestes zones, excepte autorització expressa i excepcional del director 

general del Medi Natural, no s’autoritzaran treballs que generin restes vegetals i quedaran en suspens 

les autoritzacions que preveu l’article 16. 

No obstant, el Decret 206/2005, de 27 de setembre, el modifica de la següent manera: 

- Durant aquest període i en aquestes zones, excepte autorització expressa i excepcional del director 

general del Medi natural, no es podran realitzar les activitats esmentades a l’article 15, i no 

s’autoritzaran treballs forestals que generin restes vegetals. 

 En aquest cas, ja no es preveia cap de les actuacions no permeses a l’article 15 relacionades amb la 

presència i ús de foc. No es podran generar restes vegetals.    

Llei 5/2003 

  La llei estableix mesures de prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de població, les 

edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals. En general, la majoria del seu contingut fa 

referència específicament a les urbanitzacions ja que són l’element més vulnerable.  

Plànol de delimitació de les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions afectades 

L’article 2 defineix les obligacions dels ajuntaments en relació a la integració de les actuacions 

construïdes en terrenys forestal o a menys de 500 m en un plànol de delimitació municipal. Per tal de 

determinar si la instal·lació es veu afectada per les previsions de la normativa sectorial, l’ajuntament ha 
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d’incorporar-la en el seu plànol de delimitació que ha de ser tramès al Departament d’Agricultura. 

Obligacions (Article 3) 

Les mesures de prevenció a tenir en compte que poden ser d’aplicació per la instal·lació proposada: 

- Caldrà deixar una franja exterior de protecció de 25 m en la qual no hi hagi vegetació seca i la massa 

d’arbres estigui aclarida, segons Decret 123/2005, de 14 de juny. L’interior del parc també es 

mantindrà net de vegetació seca i morta i es retiraran les restes dels desbrossaments immediatament 

en els períodes en què estigui permès. Al tractar-se de residus no domèstics hauran de ser recollits 

per un gestor autoritzat.   

- Els vials d’accés al recinte i el vial perimetral entre els panells i la tanca es mantindrà lliure de vegetació 

que alhora actuarà com a tallafocs.  

- Elaboració d’un pla d’autoprotecció incorporat al pla d’actuació municipal i disposició de xarxa 

d’hidrants de 100 mm.  

Referent a l’últim punt, al no requerir d’una subestació elèctrica transformadora d’alta tensió, 

l’activitat no està afectada pel Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats 

i centres obligats a adaptar les mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. Per 

tant, no caldrà tramitar cap pla d’autoprotecció al tractar-se d’una generació elèctrica fotovoltaica, 

independentment de la potència instal·lada, seguint allò disposat a l’Annex I. A d), als punts 3 i 4.   

Per altra banda, el sistema d’hidrants és propi de zones habitades o altament vulnerables, que es 

deriva del propi pla d’autoprotecció com a mesura a adoptar, bàsicament per a ser utilitzats pels 

bombers. En aquest sentit, la planta solar no ho requereix. Finalment, la franja de protecció, la seva 

zona de servitud i l’execució dels treballs de manteniment és potestat de l’ajuntament i caldrà atendre 

les consideracions tan d’aquest organisme com la resta d’entitats competents en aquest aspecte 

durant el marc d’informació sectorial.  

Llei 2/2014 

  L’article 179 modifica la Llei 5/2003 de manera que n’amplia l’àmbit d’aplicació, que originalment eren 

urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, a urbanitzacions, nuclis urbans, 

edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals. S’ha tingut en compte en el redactat anterior. 

6 ALTRES ASPECTES 

El sistema agroforestal es troba equipat amb les mesures corresponents a la prevenció d’incendis tals com 

amplades i tipologia de vials pel pas dels camions de bombers, dipòsits i punts d’aigua, hidrants, 

senyalitzacions i en general allò establert a l’INFOCAT. El parc solar s’integra en un camp de conreu i no 

requereix de noves infraestructures elèctriques aèries, modificar la xarxa de camins o interferir en cap 

element propi del pla de protecció contra incendis forestals del municipi. Tampoc requereix de cap actuació 

a les masses forestals de l’entorn.  
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7 CONCLUSIÓ 

Havent analitzat i justificat la normativa sectorial en matèria de prevenció d’incendis aplicable al projecte 

de la instal·lació d’un parc solar fotovoltaic de 1,695 MWn connectat a la xarxa de distribució al municipi de 

Vilademuls, es conclou que l’actuació hi dona compliment.  

Cardona, juny de 2022 

 

 

Albert Trobalón Villa 

L’enginyer industrial 

Col·legiat núm. 15.305 

 

 

-Annex a aquest document s’adjunta el plànol de les mesures proposades de prevenció. 

 

 S’observa el resultat de les tasques forestals recents a través de la massa arbòria aclarida dels costats de 

les parcel·les agrícoles. 
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XX XX XX
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PLÀNOL DE PLANTA GENERALPLÀNOL DE PLANTA GENERAL

11

1/20001/2000

MTMT
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Emplaçament
Situació

011:7.500
10/01/2022ACR

UBICACIÓ PARC SOLAR UBICACIÓ PARC SOLAR

Provincia: GIRONA
Comarca: PLA DE L'ESTANY

Terme municipal: VILADEMULS

- Cal situar-se al PK 12,600 de la carretera GI-513 i continuar per un
camí durant uns 450m, quan trobarem l'accés al parc, a l'esquerra.

ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ

ITINERARI D'ACCÉS
A LA INSTAL·LACIÓ
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TANCA PARC SOLAR

DADES DEL TERRENY

- Polígon 7, parcel·les 287 i 291
  Ref. cadastral: 17232A007002870000ZD

       17232A007002910000ZX
  Ref. registral: Finca 972, Tom 3962, Llibre 58, Foli 164

- Superfície total terreny: 32,0366 Ha
- Superfície tancada instal·lació: 2,5758 Ha

- Coordenades UTM (ETRS89):
  FUS: 31     X: 490.877     Y: 4.663.941
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- Sòl No Urbanitzable
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. SOL·LICITANT 

L'empresa SUBESTACIÓ ELÈCTRICA GURB AIE, encarrega a l'empresa INNOVER INSTALACIONES DE 

NUEVAS ENERGÍAS S.L.U., la tramitació del present projecte, després de rebre resposta favorable per part 

de la companyia distribuïdora sobre el punt de connexió, per obtenir l'autorització per a la construcció d'un 

parc solar fotovoltaic de 2.050,92 kWp i 1.695 kW nominals en uns terrenys situats al municipi de Vilademuls 

(Girona), en 2 parcel·les que ocupen una superfície total de 320.366 m2. 

1.2. TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ 

SUBESTACIÓ ELÈCTRICA GURB AIE, amb CIF V-65886715, amb seu i a efectes de comunicacions, al carrer 

de Palau s/n, del Polígon Industrial Mas Galí, Gurb 08503 Barcelona, representada legalment pel Sr. Josep 

Terradellas Falgueras amb DNI: 33.956.487-T. 

1.3. AUTOR DEL PROJECTE 

El tècnic facultatiu responsable del disseny, dimensionament i legalització de les instal·lacions en 

l'esmentat projecte és: 

Nom:  Albert Trobalón Villa DNI: 39.358.474-T Titulació: Enginyer Industrial  

Núm. Col·legiat: 15.305 Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya 

Adreça: Carrer dels Forns 25, Polígon Industrial La Cort, 08261 Cardona (Barcelona)  

1.4. EMPLAÇAMENT I ACCESSOS 

Terme Municipal: Vilademuls / Província: Girona / Comunitat Autònoma: Catalunya. / País: España.  

Parc Solar:   Referencia cadastral:  Superfície 

Polígon 7, Parcel·la 287      17232A007002870000ZD    294.609 m2 

Polígon 7, parcel·la 291  17232A007002910000ZX    25.757 m2 

 

Del total de la superfície, els elements del parc solar ocuparan 25.758 m2 

Les coordenades UTM d’aquesta instal·lació son les següents: FUS:31 X: 490.877 m, Y: 4.663.941 m 
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La carretera general més propera és la N-II que connecta Madrid amb França passant per Barcelona. 

Es tracta d’una carretera radial que ha estat transformada, en part, per la carretera A-2. Entre el km 736 i 

el km 737 es troba el trencant que permet l’accés a la carretera GI-513, a l’altura de l’Heliport de bombers 

d’Orriols. Cal seguir aquesta via al llarg d’un quilòmetre passant per una zona marcadament agrícola. Una 

vegada passat Can Pairet es troba el trencant, a mà dreta, del camí rural a Ca n’Onofre que només cal 

seguir al llarg d’uns 450 m fins arribar als terrenys del parc que hi limiten per la banda nord. 

La situació i emplaçament de la finca es pot veure en el plànol núm. 1 del conjunt annexat. 

  
 

  
 

1.5. TITULARITAT DELS TERRENYS  

El propietari dels terrenys afectats pel projecte ha subscrit un contracte de lloguer de superfície amb el 

promotor, i són propietat de Llorenç Huguet Gené amd DNI: 40.316.673-L i domicili a Mas Alba s/n de 

Terradelles, Vilademuls CP 17468 (Girona). 
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1.6. ANTECEDENTS 

La Directiva 2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’abril de 2009 marca uns objectius 

de la implantació d’un 20% d’energies renovables en l’UE. La nova Directiva Europea d’Energies Renovables 

estableix l’objectiu per al 2030 d’un 32% d’implantació d’energies renovables. 

L'any 2017 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic, per tal 

d'assolir la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEF), fer front a la vulnerabilitat 

derivada dels impactes del canvi climàtic i afavorir la transició vers una economia neutra en emissions de 

CO2, competitiva, innovadora i eficient en l'ús dels recursos.  

En aquest context, el 14 de maig de 2019, el Govern de Generalitat de Catalunya va aprovar la Declaració 

d’emergència climàtica. I, amb la voluntat d’accelerar el desenvolupament dels instruments de la citada Llei 

16/2017, es va publicar el Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència 

climàtica i l’impuls a les energies renovables. Finalment, la publicació del Decret Llei 24/2021, de 26 

d’octubre, d’acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes  i participades suposa la 

modificació del Decret Llei 16/2019 en tant que incorpora canvis per tal de reduir l’impacte social alhora 

d’implantar les energies renovables, compatibilitzar l’activitat agrària amb la de producció renovable i 

garantir la conservació de la matriu biofísica del territori. També modifica la Llei 16/2017, d’1 d’agost de 

manera que s’ordeni la implantació d’energia de forma distribuïda atenent les necessitats reals del territori 

alhora que crea la Taula de Diàleg Social de les Energies Renovables.  

La sol·licitud de l’autorització administrativa prèvia i de construcció del parc solar es va presentar 

acompanyada d’un projecte en el qual s’havia previst instal·lar 9 inversors de 215 kW limitats a 190 kW. 

Atenent l’article 3 del Reial Decret 413/2014, de 6 de juny, la potència instal·lada de la planta correspon a 

la suma de les potències dels inversors, és a dir, 1.935 kW. Per tal de què la potència instal·lada no superi 

la capacitat atorgada per la Companyia Elèctrica Distribuïdora, que és de 1.714 kW, es redissenya el projecte 

amb un nou conjunt d’inversors per tal d’assolir una potència nominal total de 1.695 kW.  

1.7. OBJECTE I ABAST 

L'objecte d'aquest projecte és la descripció, el disseny i càlcul dels elements necessaris per a la 

implantació d'un parc solar fotovoltaic de 2.050,92 kWp i 1.695 kW nominals per a l'evacuació d'energia 

elèctrica a la xarxa de distribució, integrant-se a la futura planificació energètica de Catalunya i, en la mesura 

del possible, avançar cap al procés de planificació energètica renovable més immediat. 

També és objecte del projecte, la descripció a la Administració Pública dels elements que composen la 

instal·lació, fixant-se a més amb les bases a seguir en l’execució tècnica, material  i de seguretat que han de 

reunir per al bon funcionament d’aquesta, per a poder sol·licitar als organismes competents les 

autoritzacions que correspongui per a la seva posada en funcionament. 

La instal·lació està formada per 3.798 panells solars fotovoltaics monocristal·lins JINKO JKM540M-

72HL4-V de 540 Wp cadascun, 8 inversors HUAWEI SUN2000-185KTL-H1, de 185 kWn i 1 inversor HUAWEI 

SUN2000-215KTL-H0, de 215 kWn fent un total de 2.050,92 kWp i 1.695 kWn.  

El tipus d’estructura és fixa, d’acer galvanitzat i clavada al subsol formada por files de 2 panells, amb una 

inclinació de 30° i una orientació respecte el sud o azimut de 0°. 

La resta d’elements consisteixen en la connexió del cablejat elèctric entre els diversos elements els quals 
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són, entre mòduls fotovoltaics, inversors, centres de transformació i la connexió a la xarxa de distribució. 

L'energia des dels inversors és enviada als transformadors BT/MT la funció és elevar la tensió de 

l'electricitat fins als 25.000 V per al seu transport fins al punt de connexió amb la xarxa de distribució, 

propietat d'E-Distribució, on és íntegrament abocada a la xarxa. 

En la següent taula s’adjunta un resum de les característiques del projecte: 

PARC SOLAR “PS VILADEMULS” 

Potència Total pic: 2.050,92 kWp 

Potència Total nominal: 1.695,00 kWn 

Energia estimada generada anual: 3.087 MWh 

Tipus d’estructura: Fija, clavada al terreny 

Orientació / Inclinació: 0º Sud / 30º 

Mòduls fotovoltaics: 
3.798 uts. de 540 Wp monocristal·lins 

JINKO JKM540M-72HL4-V  

Inversors: 
8 uts. de 185 kW i 1 ut. de 215 kW  

HUAWEI SUN2000-215KTL-H0 i SUN2000-185KTL-H1  

Sistema de Monitorització: 1 ut. SMART LOGGER de HUAWEI  

Centres de transformació 1 ut. 1.000 kVA + 1 ut. 800 kVA 25/0,8 kV  

Superfície total del terreny: 32,0366 Ha 

Superfície ocupada pel parc solar: 2,5758 Ha 

Tipus de sòl: SNU sòl no urbanitzable  

Polígon i parcel·la: Polígon 7, Parcel·les 287 i 291 

1.8. NORMATIVA D’APLICACIÓ 

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

- Llei 15/2012, de 27 de desembre, de mesures fiscals per la sostenibilitat energètica. 

- Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric. 

- Circular 1/2021, de 20 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que 

se establece la metodologia y condiciones del acceso y de la conexión a las redes de transporte y 

distribución de las instalaciones de producción de energía eléctrica.  

- Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y 

distribución de energía eléctrica. 

- Reial Decret 647/2020, de 7 de juliol, regulació d’aspectes per a la implementació dels codis de xarxa de 

connexió. 

- Reial Decret Llei 23/2020, de 23 de juny, per el que s’aproven mesures en matèria d’energia i en altres 

àmbits per a la reactivació econòmica. 

- Reial Decret Llei 15/2018, 5 d’octubre, mesures urgents per la transició energètica i la protecció dels 

consumidors. 

- Reial Decret 244/2019, de 5 d’abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i 

econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica. 

- Real Decret 900/2015, de 9 de octubre, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i 

econòmiques de les modalitats de subministra d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb 
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autoconsum. 

- Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, mesures urgents per l’emergència climàtica i l’impuls a les 

energies renovables. 

- Decret Llei 24/2021, de 26 d’octubre, d’acceleració del desplegament de les energies renovables 

distribuïdes i participades.  

- R.D. 1955/2000, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, 

subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica. 

- Decret 352/2001 sobre procediment administratiu aplicable a les instal·lacions d’energia solar 

fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica. 

- R.D. 842/2002 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries. 

- R.D. 1110/2007 on s’aprova el Reglament unificat de punts de mesura del sistema elèctric. 

- R.D. 1699/2011 de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a xarxa de instal·lacions de producció 

d’energia elèctrica de petita potència. 

- R.D. 337/2014 de 9 de maig, on s’aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de 

seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 23.  

- R.D. 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de 

fonts d’energia renovables, cogeneració i residus. 

- Normes tècniques particulars i de normalització de la Companyia Subministradora d’Energia Elèctrica. 

- Normes UNE d'obligat compliment. 

- Llei 21/2013 de 9 de desembre d’Avaluació Ambiental. 

- Llei 6/2010, de 24 de març, de modificació del text refós de la Llei d’Avaluació de Impacte Ambiental de 

projectes aprovat per el Reial Decret Legislatiu 1/2008, de 11 de gener. 

- Llei 16/2002, de 1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació. 

- Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera. 

- Decret Llei 1/2010, del 3 d’agost. Text refós de la Llei d’Urbanisme. 

- Decret 305/2006 del 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

- Llei 3/2012 del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme. 

- Decret 64/2014 del 13 de maig, s’aprova el Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística. 

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals. 

- R.D. 1627/97 sobre Disposicions mínimes en matèria de Seguretat i Salut en les Obres de Construcció. 

- R.D. 486/1997 de 14 d’abril, s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball. 

- R.D. 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de 

coordinació d’activitats empresarials. 

- Llei 20/2009, relativa a la prevenció i control de les activitats, de 4 de desembre. 

- Llei 54/2003, de 12 de desembre, reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. 

- R.D. 314/2006 de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. 

- Llei 21/2006 de 14 de febrer, es regula l’adopció de criteris ambientals i d’eco eficiència en els edificis. 

- R.D. 1247/2008 de 18 de Juliol, pel que s’aprova la Instrucció de formigó estructural (EHE-08). 

- R.D. 1244/1979, de 4 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament d’aparells a pressió i les seves instruccions 

tècniques complementàries. 

- R.D. 379/2001, de 6 d’abril pel qual s’aprova el Reglament d’emmagatzematge de productes químics i 

les seves instruccions tècniques complementàries. 

- Condicions imposades pels Organismes Públics afectats.  

- Normes i Ordenances Municipals. 

- Altres normes i disposicions del projectista. 
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1.9. CLASSIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ SEGONS REAL DECRETO 413/2014 

Segons l’article 2 del Real Decreto 413/2014, la instal·lació es classifica en: 

1. Estarán incluidas en el ámbito de aplicación del presente real decreto las instalaciones de producción de 

energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos pertenecientes a las 

siguientes categorías, grupos y subgrupos: 

b) Categoría b): Instalaciones que utilicen como energía primaria alguna de las energías renovables no fósiles: 
1. Grupo b.1 Instalaciones que utilicen como energía primaria la energía solar. Dicho grupo se divide en dos 

subgrupos: 
Subgrupo b.1.1 Instalaciones que únicamente utilicen la radiación solar como energía primaria mediante la 

tecnología fotovoltaica.  

1.10. COMPATIBILITAT URBANÍSTICA DE L’ACTUACIÓ 

- Classificació del Sòl: Sòl No Urbanitzable (SNU). 

- Qualificació del Sòl: Clau 20a. Sòl rústic comú: rústic o erm comú. 
 

 
 

El Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Vilademuls qualifica els terrenys projectats amb la 

clau 20a. Sòl rústic comú: rústic o erm comú i es regula segons allò disposat al Títol VI. Regulació del sòl no 

urbanitzable. El punt 3 del Capítol 5 de l’article 330 estableix que aquest sòl pot ésser objecte d’actuacions 

específiques per a destinar-lo a les activitats o els equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en 

el medi rural tals com les instal·lacions de producció d’energia a partir de fonts renovables. L’article 346 

defineix que només es podran autoritzar-se edificacions i instal·lacions d’interès públic, referenciades a 

l’apartat 4 de l’article 47 del TRLU, seguint el procediment previst en l’article 48 (amb l’aprovació d’un 

projecte d’actuació específica). L’article 329 del Capítol 4 fa compatible l’actuació d’interès públic en el sòl 

amb clau 20a. Rústic. 

El projecte queda englobat en el territori inclòs en el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines 

(PTPCG), aprovat definitivament el 14 de setembre de 2010 pel Govern de Catalunya. D’acord a aquest pla, 

els terrenys d’implantació del parc solar estan classificats com a sòl no urbanitzable de protecció territorial. 

L’article 2.9.2 estableix que el sòl de protecció territorial està subjecte a les limitacions que la legislació 

urbanística estableix per al règim de sòl no urbanitzable i que assenyalen a l’article 47 del Text refós de la 

Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, actualment inclòs en el Decret Legislatiu 1/2010, de 

3 d’agost. En els punts 4 i 6 d’aquest article 47, s’inclouen les instal·lacions ambientals d’interès públic com 

a compatibles en sòl no urbanitzable.  
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2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

2.1. DESCRIPCIÓ INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA 

Aquest projecte consisteix en la instal·lació d’un parc solar fotovoltaic amb la finalitat d’evacuar l’energia 

a la xarxa de distribució de MT. 

 

2.1.1. ESTRUCTURES DE SUPORT 

El disseny d’aquesta estructura proporciona baixa altura, aixecant-se els panells  únicament al voltant 

de 3 metres del terra, amb l’objecte de minimitzar l’impacte visual i paisatgístic. 

Es tracta d’estructures per a panells, disposant 2 panells verticals per estructura, realitzada mitjançant 

perfil d’acer galvanitzat, amb la geometria i les dimensions, segons plànols adjunts.  

El procediment es realitzarà mitjançant un sistema de clavat de les 

estructures a terra o mitjançant un sistema de cargolat sobre el terreny 

segons ho permeti la composició del sòl. En ambdós casos, permet una 

mínima ocupació i interacció amb el terreny. Pel clavat al terra es treballa 

amb premses hidràuliques mentre que en subsols rocosos podrà equipar-se 

addicionalment amb un trepant. 

Dos pilots clavats per suport, combinats amb els perfils Z, optimitzats en 

el que a càrrega es refereix, formen una subestructura fotovoltaica 

estructuralment segura amb distàncies grans entre suports. El galvanitzat en 

calent utilitzat en els perfils dels fonaments disposa de diferents mides, on 

els camps d’aplicació són molt variats i permeten una planificació individual 

amb una rendibilitat màxima, ben preparats para fer front a les càrregues de 

vent i de neu i s’aconsegueix una màxima resistència a la flexió. 

La utilització de dos pilots clavats per suport permet 

que el sistema pugui suportar sobrecàrregues més 

grans que el sistema d’un sol suport. La fixació dels per-

fils portants de mòduls en les unitats de suport es fa 

mitjançant grapes de muntatge.  

 

L’estructura estarà degudament sostinguda i 

ancorada, estant calculada per a resistir les preceptives càrregues de vent i neu, segons la normativa de 

càlcul vigent que correspon al Codi Tècnic de l’Edificació i els Eurocodis.  

Radiació 
Solar 

Panells 
fotovoltaics 

Inversor 
CC/CA 

Transformador 
BT/MT 

Xarxa 
elèctrica 

Venda a 
la xarxa 
  

Corrent 
CC 

Continu

Corrent 

CA 
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2.1.2. PLAQUES FOTOVOLTAIQUES 

Es dissenya aquest projecte amb panells fotovoltaics monocristal·lins JINKO JKM540M-72HL4-V de 540 

Wp de potència.  

El circuit solar està intercalat entre el front de vidre i una làmina dorsal d'EVA, tot això emmarcat en 

alumini anoditzat i segellat amb cinta d'unió d'alta resistència. 

 La caixa de connexions intempèrie amb terminals positiu i negatiu, és de monocarbonat carregat de 

vidre i inclouen díodes de by-pass. 

Aquests es col·locaran sobre estructura de baixa altura, aixecant-se els panells únicament 2,82 metres 

del sòl amb 30˚ d’inclinació i amb una orientació de 0˚ respecte al sud, minimitzant així l'impacte visual 

en el paisatge. Els suports de l’estructura d’acer galvanitzat en calent resistiran el pes dels mòduls 

fotovoltaics, les sobrecàrregues provocades per l’efecte del vent i la neu, així com les possibles dilatacions 

tèrmiques degudes a la variació de temperatura en les diferents èpoques de l’any.  

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE LES PLAQUES 

• Potència elevada. Els mòduls de 144 cèl·lules monocristal·lins arriben a potències de fins a 550 Wp. 

• Tecnologia Multi BB: La tecnologia de múltiples barres “bus” redueixen l’espai entre cel·les i millora 

 l’aprofitament de llum solar així com la intensitat produïda.  

• Rendiment amb baixa irradiació lumínica. L’avançat vidre i el texturitzat de la superfície de la cèl·lula 

 fotovoltaica permeten un resultat excel·lent en condicions de baixa irradiació lumínica.   

• Resistència en condicions climatològiques adverses. Certificat amb alta resistència mecànica a 

 càrregues de vent (2.400 Pascal) i càrregues de neu (5.400 Pascal). 

• Resistència en condicions ambientals extremes. Alta resistència a la brisa marina i l'amoníac, 

 certificat per TÜV NORD. 

• Coeficient de Temperatura. El coeficient de temperatura millorat redueix la pèrdua de potència en 

 altes temperatures fent que el rendiment es mantingui estable.  

• La caiguda de rendiment anual es garanteix en un 0,55% i de forma lineal, al llarg de 25 anys.  

• El panell conté una capa de tractament antireflectant de 3,2 mm ARC per evitar l’efecte de reflexió i 

 enlluernaments.  

• La caixa de proteccions es troba protegida ambientalment amb un nivell IP68.  
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A continuació es detallen les especificacions tècniques que marca el fabricant. 
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2.1.3. INVERSORS 

La instal·lació fotovoltaica es realitzarà amb inversors o onduladors HUAWEI SUN2000-215KTL-H0 

trifàsics de 215 kW de potència i HUAWEI SUN2000-185KTL-H1 trifàsics de 185 kW, els quals són els 

encarregats de convertir el corrent continu (CC) en corrent altern (CA). 

Ambdós onduladors disposen de 9 seguidors de màxima potència (MPPTs) donant lloc a 18 entrades a 

CC on s’hi connectaran directament les sèries fotovoltaiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquests inversors disposen d’un microprocessador que garanteix una corba sinusoidal amb una 

mínima distorsió. Garanteixen un funcionament automàtic i el seguiment del punt de màxima potència 

(MPPT) en nou bandes, i la funció de stand-by evita les possibles pèrdues durant períodes de repòs. 

Permeten la desconnexió-connexió automàtica de la instal·lació en cas de pèrdua de tensió o 

freqüència de la xarxa, evitant el funcionament en illa. Actua com un controlador permanent d’aïllament 

per la desconnexió-connexió automàtica de la instal·lació en cas de pèrdua de resistència d’aïllament. 

Les connexions dels inversors en CC i en CA, seran accessibles des de l’exterior per mitjà  de connectors 

multicontacte. 

Es tracta d’uns inversors que pel seu grau de protecció i aïllament es poden instal·lar a l’exterior, el 

més a prop possible dels strings als que agrupa, per minimitzar les pèrdues en CC, així doncs els inversors 

fotovoltaics s’instal·laran sota l’estructura fotovoltaica que recolza els panells solars.  

A la sortida de l’ondulador, per tal de protegir la línia elèctrica que va fins al quadre de baixa tensió del 

centre de transformació corresponent, cal instal·lar els elements de maniobra i protecció. Es trobaran 

allotjats en quadres elèctrics que s’ubicaran dins els edificis dels centres de transformació.  

A continuació s’adjunta les especificacions tècniques dels dos models d’inversor.  
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2.1.4. QUADRES ELÈCTRICS I PROTECCIONS 

Per proporcionar la seguretat tant dels equips que formen la instal·lació com del personal encarregat 

del seu manteniment, és necessari proporcionar una sèrie d’elements de protecció que assegurin una 

explotació correcta de la instal·lació. Tota la instal·lació complirà el que estableix el Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió i el RD 1699/2011. 

Els quadres protecció se situaran en el Centre de Transformació. L'envolvent del quadre serà metàl·lic, 

i contindrà les proteccions dels circuits que conformen la instal·lació. S'ajustarà a les normes UNE 20.451 

i UNE-EN 60.439 -3, amb un grau de protecció mínim IP 30 segons UNE 20.324 i IK07 segons UNE-EN 

50.102. El quadre disposarà d'un born-regleta per a la posada a terra. 

Els interruptors automàtics magnetotèrmics protegiran contra sobrecàrregues i curtcircuits segons 

estableix la ITC-BT-22. És un dispositiu electromecànic que té el fi de protegir la instal·lació elèctrica 

davant intensitats excessives, produïdes com a conseqüència de curtcircuits o per excessiu número 

d’elements connectats a ella. Per al seu funcionament aprofita dos dels efectes produïts per la circulació 

de corrent elèctrica, el magnètic i el tèrmic. 

Els interruptors diferencials protegiran contra contactes indirectes segons estableix la ITC-BT-24. És un 

dispositiu de protecció electromecànic que es col·locarà en la instal·lació elèctrica amb la fi de protegir les 

persones de les derivacions causades falta d’aïllament entre els conductors actius i terra dels aparells de 

la instal·lació. Les proteccions garanteixen que no se superaran les intensitats màximes admissibles en els 

conductors, i també una ràpida desconnexió en cas de curtcircuit. 

 Per a la protecció contra sobretensions es preveu un risc baix a causa que està alimentada per una 

xarxa de distribució subterrània i es considera suficient la resistència a les sobretensions dels equips en 

funció de la seva categoria i no es requereix cap protecció suplementària contra les sobretensions 

transitòries. Si fos necessari es realitzarà segons estableix la ITC-BT-23. 

Proteccions contra sobreintensitats: 

Les sobreintensitats es deuen a sobrecarregues degudes als aparells d’utilització, defectes de gran 

impedància o curtcircuits. Per tant, excepte el conductor de protecció, tots els conductors de cada circuit 

aniran protegits i s’equiparan amb interruptors magnetotèrmics d’intensitat a suportar i reflectits en 

l’esquema elèctric unifilar de la instal·lació. 

Contra contactes indirectes: 

S'instal·laran interruptors diferencials de sensibilitat 500 mA, el qual deixés fora el servei si es produís 

el mínim desequilibri en les fases per fuga de corrent a causa de contacte directe. La protecció contra 

contactes indirectes de tots els circuits es regeix per la ITC-BT-24. Es complirà la següent condició: 

Ra x Ia ≤ U 

on: 

"Ra" és la suma de les resistències de la presa de terra i dels conductors de protecció de masses. 

"Ia" és el corrent que assegura el funcionament del dispositiu de protecció (corrent diferencial-residual 

assignada). 

"U" és la tensió de contacte límit convencional (50 V en locals secs i 24 V en locals humits). 

Si pel tipus o caràcter de la instal·lació s'instal·lés un interruptor diferencial per cada circuit o grup de 
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circuits, es podria prescindir de l'interruptor diferencial general, sempre que quedin protegits tots els 

circuits. En el cas que s'instal·li més d'un interruptor diferencial en sèrie, existirà una selectivitat entre 

ells. 

Totes les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de protecció, han de ser 

interconnectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa presa de terra. 

- Dispositius de tall omnipolar, destinats a la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits de 

cadascun dels circuits interiors (segons ITC-BT-22). 

- Dispositiu de protecció contra sobretensions, segons ITC-BT-23, si fos necessari. 

A continuació s’indiquen les proteccions a utilitzar.  

Proteccions en CC 

Segons la normativa IEC62548, que estableix quan és obligatori utilitzar fusibles de CC per protegir 

els string, aquesta ve a dir que només és necessari utilitzar fusibles CC quan el corrent de curtcircuit de 

N-1 string (Essent N el número total de strings) supera el corrent màxim de fusible establert pel fabricant 

del mòdul fotovoltaic (25 A).   

Així doncs, el màxim serien de 2 String’s:  (2-1) x 13,85 A = 13,85 A < 25 A 

Els inversors utilitzats a la nostra instal·lació tenen 9 MPPTs i 2 strings cadascun i realitzen un 

diagnòstic de la corba I-V de cada string, així podrem detectar de forma anticipada si algun dels nostres 

strings no està funcionant correctament. Com que estarem per sota dels 3 strings que ens obligarien a 

col·locar fusibles de CC, no caldrà instal·lar caixa de protecció amb aquests elements.  

Proteccions en CA 

A la sortida de l’inversor es situaran unes proteccions per la línia des de l’inversor fins la entrada dels 

fusibles de baixa tensió del Centre de Transformació. Aquestes es situaran en envolvents que disposaran 

dels següents elements: 

- Magnetotèrmic regulable  

- Protecció toroidal diferencial de 500 mA. 

Proteccions d’interconnexió 

El sistema fotovoltaic incorpora integrat en l’inversor proteccions específiques per la interconnexió 

de màxima i mínima freqüència (51,0 i 48,0 Hz) i de màxima i mínima tensió (253/264,5 i 195,5 V). 

Protecció contra contactes directes  

La protecció contra contactes directes va incorporada en l’aïllament dels equips elèctrics emprats i 

en l’execució de la pròpia instal·lació, per la no accessibilitat de les parts en tensió, per la interposició 

d’obstacles o per l’aïllament adient. 

Protecció contra contactes indirectes  

S’ha previst el sistema combinat de posta a terra de les masses metàl·liques i l’acció de dispositius de 

tall per intensitat de defecte, que en la part de continua es corresponen amb un sistema vigilant 

d’aïllament que incorporen els inversors. 

La instal·lació disposarà d’un interruptor diferencial de tall omnipolar que interromprà l’alimentació 
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en el cas que la circulació de corrent a terra sigui de valor superior a la seva sensibilitat. 

Totes les masses s’uniran al conductor de protecció. En la línia de terra s’uniran també totes les 

estructures, suports i altres elements metàl·lics. Aquestes unions de equipotencialitat es realitzaran amb 

conductor de coure de secció mínima de 2,5 mm2 si disposen d’una protecció mecànica i de 6 mm2 si 

els conductors de protecció no disposen d’aquesta. 

Protecció contra sobreintensitats 

Tots els circuits estaran protegits en origen contra els defectes de les sobreintensitats, mitjançant 

interruptors automàtics en la part d’alterna. Les proteccions garanteixen que no se superaran les 

intensitats màximes admissibles en els conductors, i també una ràpida desconnexió en cas de curtcircuit. 

Protecció contra sobretensions 

Degut a que es poden originar sobretensions d’origen atmosfèric, s’instal·larà un sistema de 

protecció interna de contra sobretensions. Es protegirà l’entrada de CC i de CA dels onduladors amb 

dispositius de protecció de classe II, degut a que son els equips més susceptibles de patir danys 

importants. L’inversor ja disposa d’aquests elements incorporats.  
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2.1.5. CABLEJAT I CANALITZACIONS 

Cal distingir entre les línies elèctriques interiors de baixa tensió (BT) i la de mitja tensió (MT). 

Les línies BT transcorren entre els panells fotovoltaics i fins els centres de transformació, diferenciant-

se de les línies de corrent continu (CC) i les línies de corrent altern (CA). Totes les línies compliran amb les 

condicions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Els trams de cablejat BT en què es divideix la instal·lació són:  

−  (CC) Cablejat entre panells fotovoltaics (Cable de 1x4 mm2 Cu) 

Els panells fotovoltaics es connecten entre sí, en sèrie, per la part del darrere del panell. 

 

−  (CC) Cablejat entre plaques i inversors (Cable de 1x4, 1x6 o 1x10 mm2 Cu) 

El cable transcorre per la part del darrere dels panells i, puntualment, soterrat per mitjà de tubular, per la 

connexió entre diferents files de panells per tal d’arribar a l’inversor corresponent. 

 

El cable solar serà de coure electrolític estanyat ZZ-F (AS) 0,6/1 kV (CC 1,8 kV). 

 

   

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 03/06/2022, per A
lbert T

robalón V
illa (C

ol. 15305). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 64FB

215B
D

187D
845



 
 

Projecte Tècnic                                                 20 
 

− (CA) Cablejat entre inversors i quadres BT del CT; Cable 3x1x240mm2 Al i 2(3x1x150mm2) Al.  

Aquests cables fins als centres de transformació s’enterraran directament en rases o, si es necessari, 

per dintre de tubs i arquetes de registre, en trams rectes cada 40 m aproximadament, o en canvis de 

direcció o creuaments. 

 

   

 

El cable serà unipolar d’alumini de 0,6/1 kV tipus XZ1 (S) ó RZ1 (AS): 

 

  

El codi de colors utilitzats en les línies elèctriques de BT serà el següent: 

Colors utilitzats per als circuits de CC 

Protecció Groc-verd 

Negatiu Negre 

Positiu Diferent de negre i groc-verd 

Colors utilitzats per als circuits de CA 

Protecció Groc-verd 

Neutre Blau 

Fase Negre, gris, marró 
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Les rases per les canalitzacions del cablejat, si s’escau, es realitzaran segons les especificacions 

següents: 

- Profunditat mínima de 0,7 metres. El tub es col·locarà sobre una llit de sorra de 5 cm i es cobrirà 

amb una altra de 10 cm. 

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

- S’ubicaran arquetes de registre cada 40 metres de traçat recte i a cada canvi de direcció o 

creuaments. 

Les arquetes a instal·lar en aquesta instal·lació seran unes arquetes desmuntables modulars de 

polipropilè reforçat per canalitzacions elèctriques de la marca Hidrostank o similars. 

El muntatge de les arquetes d’aquest material, homologades per la companyia elèctrica, es realitzarà 

prenent com a referència el document informatiu NMH00100 Guia de Muntatge i Instal·lació de Arquetes 

Prefabricades de Polièster, Polietilè o Polipropilè per a Canalitzacions Subterrànies. 
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2.1.6. XARXA DE  TERRA 

Es defineix posta a terra com la unió directa de determinades parts d’una instal·lació elèctrica amb la 

presa de terra, permetent el pas a terra dels corrents de defecte o descàrregues atmosfèriques. Es defineix 

com a presa de terra, la unió elèctrica entre un conductor i la massa terrestre. 

Aquesta unió es realitza mitjançant elèctrodes soterrats obtenint d’aquesta manera una presa de terra 

amb una resistència que depèn de diversos factors, com la superfície dels elèctrodes soterrats, la 

profunditat de soterrament, la classe del terreny, la humitat i temperatura del terreny, etc. 

La posada a terra de la instal·lació es farà de forma que no es vegi alterada les condicions de posada a 

terra de la xarxa de l’empresa distribuïdora, i serà independent als neutres dels transformadors. Totes les 

masses de la instal·lació fotovoltaica de la part de CC, els inversors i la part de CA estaran connectades.  

Els suports de l’estructura metàl·lica estaran directament clavats en el sòl fins una profunditat de 1,5 

metres aproximadament. Cada taula té una separació entre postes major de 2 m, que es el mínim per 

distància entre masses i elements conductors segons ITC-BT 24. Els suports de l’estructura estaran units 

mitjançant perfils d’alumini anoditzat, i aquests perfils, estaran connectats entre sí mitjançant cable de 

coure de 35 mm2. 

Es realitzarà un anell equipotencial de posta a terra mitjançant conductor nu de coure de 35 mm2, 

directament soterrat, que unirà totes les files de les estructures del parc solar, enterrada a una distància 

mai inferior a 0,5 m. Això complirà el que emana la ITC-BT-18 a la seva taula 1 per conductors de coure 

no protegits contra la corrosió (25 mm²). 

Es disposarà el número d’elèctrodes necessari, piques verticals de coure o acer amb un diàmetre mínim 

necessari, per aconseguir una resistència de terra tal que, al considerar la instal·lació com a local mullat, 

ja que part de la instal·lació fotovoltaica és exterior i pot veure’s afectada per la pluja o la humitat, 

qualsevol massa no pugui donar lloc a tensions de contacte superiors a la màxima permesa per la 

Instrucció Tècnica Complementària, que és de 24 V. 

Tenint en compte que s’utilitzaran diferencials de sensibilitat de 500 mA, la resistència a terra ha de 

tenir un valor màxim de: 

Ra x Ia < U  Ra < 24V / 0,5 A  R < 48 Ω 

Els conductors de coure utilitzats seran de Classe II, segons norma UNE 21.022. 

En la taula següent, podem veure les seccions mínimes del conductor neutre en funció de les seccions 

dels conductor de fase en instal·lacions no soterrades. 

Secciones de los conductores de fase o 
polares de la instalación  

(mm2)  

Secciones mínimas de los conductores de 
protección  

(mm2)  
S < 16  

16< S < 35  
S > 35  

S (*)  
16  
S/2  

(*) Con un mínimo de:  
2,5 mm2

 

si los conductores de protección no forman parte de la canalización de alimentación y tienen una protección mecánica  
4 mm2 si los conductores de protección no forman parte de la canalización de alimentación y no tienen una protección mecánica  
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2.1.7. SERVEIS AUXILIARS 

Es disposarà d'una caseta prefabricada amb una electrificació bàsica per ubicar i alimentar els diferents 

dispositius necessaris com la vigilància i la monitorització de la instal·lació. Aquesta es dissenya amb una 

escomesa trifàsica per a 5 kW de 16 mm2 Cu RZ1-K (AS), amb previsió de possibles ampliacions. 

2.1.8. SISTEMA DE MONITORITZACIÓ PEL SEGUIMENT DE PRODUCCIONS 

La instal·lació comptarà amb un sistema de monitorització per portar el control de l’operació i el 

seguiment del funcionament de la planta, així com també per facilitar la difusió pública dels resultats 

operatius de la instal·lació. Aquest s’instal·larà en una caseta destinada a serveis auxiliars. 

Es preveu que el cable de fibra òptica a instal·lar, des dels inversors fins a la caseta de control, sigui en 

canalitzacions de tri-tubs o tetra-tubs de 40 mm de diàmetre, situats sobre dels tubs elèctrics. 

Aquesta canalització, tindrà continuïtat en tot el seu recorregut, per facilitar l'estesa dels cables de 

control, inclòs en les arquetes. Les derivacions de cable de fibra òptica es realitzaran en arquetes 

independents a les elèctriques. 

El sistema de monitorització i seguiment previst es realitza 

mitjançant el SMART LOGGER de HUAWEI, un sistema que 

permet visualitzar remotament a través d’internet la 

producció instantània, el rendiment de tots els inversors de la 

planta, variables meteorològiques, així com el registre de 

dades i paràmetres de funcionament per avaluar amb precisió 

el funcionament de la instal·lació.  

 

El sistema de comunicació escollit en aquest projecte correspon a la transmissió de dades via mòdem. 

Aquest mòdem proporciona accés remot a l’usuari a través la pàgina Web, permet la visualització remota 

a través d’internet, de la configuració i característiques de la central, així com la consulta en temps real 

de les dades de producció de la central i de cada inversor, estat de interruptors, estalvis d’emissions. 

Inclou també la funció d’avisar a l’usuari en cas d’averia. 

Funcions:  

- Sistema de control per inversors Huawei addicional al del núvol. 

- Permet el control remot de tercers. 

- Controlar la injecció d’energia a la xarxa en cas de plantes d’autoconsum.  

- Analitza l’operació de cada panell solar i de cada element de l’inversor enviant correus electrònics. 

- Permet l’anàlisi, detecció immediata i solució remota de problemes en l’operació d’algun 

component. 

De la mateixa manera, es podran instal·lar sondes connectades al sistema, com podrien ser: 

- Sonda de temperatura ambient. 

- Sonda de temperatura de mòduls. 

- Sonda de radiació solar. 
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2.1.9. SISTEMA DE VIGILÀNCIA 

Les plantes solars fotovoltaiques compten amb necessitats pròpies en matèria de seguretat i 

requereixen de solucions de seguretat personalitzades a causa que posseeix característiques i necessitats 

pròpies per poder implementar un sistema de seguretat que garanteixi el seu correcte funcionament i 

que es protegeixi adaptant les característiques de disseny als requeriments i les seves necessitats. 

A l'hora de protegir una planta fotovoltaica cal tenir en compte aspectes com les dificultats de 

comunicació, interferències, evitar ombres en els panells,... 

Els sistemes de seguretat han d'estar connectats entre si, ja sigui cablejats, sense fil, fibra òptica, 

transmissió IP i tot això connectat a una CRA (Central Receptora d'Alarmes) a la caseta de serveis auxiliars 

de la planta fotovoltaica. Existeixen diferents tecnologies existents, transmissió d'alarmes per RTC, GSM, 

GPRS, IP o via satèl·lit, que asseguraran una excel·lent comunicació. 

En aquesta planta es preveu instal·lar: 

- Càmeres Bullet  

- Focus infraroig 40˚ detecció fins a 200 m 

- Caixa de control de camp. 

- Contacte magnètic (quadre central alarma i/o tanca) 

- Detector de moviment (caseta serveis auxiliars) . 

- Central d'alarma fins a 50 zones.  

- Rack, Switch i SAI 

- Mini PC, monitor i disc dur de 4TB per gravador  

- Columna de 4 m amb creuera suport càmera i focus 

- Tubs de 40 mm a instal·lar en rasa i arquetes. 

- Cable tripolar de 3x6mm2 0,6/1KV. RV-K 

- Cable de fibra òptica, cable FTP 

2.1.10. TANCA PERIMETRAL 

 Es realitzarà un tancament perimetral mitjançant una malla plastificada de color verd fosc amb unes 

portes de 4 m d’amplada per l’entrada de vehicles i persones. La tanca serà d’uns 2,00 m d’alçada i 

garanteix un impacte visual baix. Per la fixació dels suports s’utilitzaran petits daus de formigó encastats 

al sòl, fàcilment recuperables en cas que s’hagi de retirar la tanca evitant la construcció de cimentacions 

continues de formigó que poden obstaculitzar el drenatge dels terreny.  

Cal garantir la permeabilitat faunística a través de la tanca. Per tant, cada 25 m es deixaran orificis amb 

una mida rectangular de 4 m de llargada i 0,25 m d’alçada pels quals podran accedir les espècies de mida 

menor i mitjana. 

No s’utilitzarà cap sistema d’enllumenat exterior ni permanent.  
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2.1.11. COMPLIMENT DE ITC-BT-30: LOCALS MULLATS 

D’acord amb la ITC-BT-30, Els elements com els panells solars, inversors i quadres de protecció, 

corresponen a instal·lació a la intempèrie i per això es compliran els següents requeriments: 

• Les canalitzacions seran estanques i totes les connexions es realitzaran mitjançant premsaestopes o 

sistemes equivalents que presenten un grau d'estanqueïtat mínim IP54. 

• Totes les caixes de connexions i quadres exteriors presentaran el mateix grau d'estanqueïtat mínim 

de IP54, el grau de protecció adequada contra les projeccions d'aigua. 

• En tots els circuits s'instal·larà un dispositiu protecció a l'origen. Concretament a la sortida de 

l'inversor s'instal·larà una protecció tèrmica, diferencial. 

2.1.12. MESURES DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ CONTRA INCENDIS 

Seguint els Reglaments de seguretat contra incendis RD 2267/2004 de 3 de desembre en establiments 

industrials, i el RD 337/2014, de 9 de maig que regula la protecció en instal·lacions d'Alta Tensió, el parc 

FV es considera que és de TIPUS I i les edificacions que hi haurà al terreny es consideren del tipus C. 

Aquestes mesures vetllaran per no transmetre un eventual incendi a l'interior de parc solar cap als 

solars o espais confrontants: 

- El parc solar haurà de mantenir una baixa combustibilitat en el seu interior, sense elements arbustius 

que generessin un terreny forestal. 

- L'accés fins el parc fotovoltaic es realitza per un vial amb suficient capacitat per a poder accedir 

mitjançant un camió de bombers. 

- Els elements elèctrics són intrínsecament segurs, els quadres elèctrics d'intempèrie seran de protecció 

IP65 o superior i estaran realitzats amb materials auto-extingibles, lliure d’halògens, no propagadors 

de flama, a l'igual que el cablejat empleat. 

- Tots els conductors elèctrics es contemplen sota el compliment de la norma UNE-EN 60332-1, la qual 

cosa indica que els conductors no continguin cap compost propagador de flama, amb la norma UNE-

EN 60754, la qual indica que el conductor es trobi lliure d'halògens, la norma UNE EN61034, que indica 

que hi hagi una baixa emissió de fums i la UNE-EN 60.754-2, que indica una baixa emissió de gasos 

corrosius. 

- A cada centre de transformació, s'ubicarà un dipòsit estanc de recollida de líquid dielèctric, assegurant 

que no hi hagi cap vessament cap a l'exterior. Si els transformadors estan refrigerats mitjançant 

dielèctric amb èster natural biodegradable, serà suficient amb el sistema de recollida de possibles 

vessaments. 

- Es disposaran sistemes manuals d'extinció (extintors) de CO2 o pols en sec a cada un dels centres de 

transformació, en el Centre de Maniobra i Mesura i en el centre de control. 
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2.2. DESCRIPCIÓ INSTAL·LACIÓ DE MITJA TENSIÓ 

El punt de connexió a 25.000 V serà únic pel total de les instal·lacions del parc, en la xarxa de Mitja 

Tensió de E-Distribución, a la línia de mitja tensió ORRIOLS de la S.E. JUIA, ubicat en les coordenades 

aproximades UTM, Datum ETRS89 X: 491.086, Y: 4.663.986 (FUS 31).  

Els centres PFU-5, de superfície (tipus caseta), consten d’una envolvent de formigó en l’interior del 

qual s’incorporen tots els components elèctrics, l’aparamenta de M.T., dispositius de control i 

interconnexions entre els diversos elements. La senzilla unió entre els diferents elements prefabricats 

permetrà un muntatge còmode i ràpid. L’accés estarà restringit al personal de manteniment especialment 

autoritzat.  

Las característiques dels materials més destacades són:  

- Materials: El material per la fabricació dels prefabricats serà formigó armat. Amb la justa dosificació 
i el vibrat adequat s’aconseguiran unes característiques òptimes de resistència característica 
(superior a 250 kg/cm²) i una perfecta impermeabilització.  

- Equipotencialitat: La pròpia armadura de la malla electrosoldada, gràcies a un sistema d’unió 
apropiat dels diferents elements, garantirà la perfecta equipotencialitat de tot el prefabricat. Com 
s’indica en la RU 1303A, las portes y reixes de ventilació no estaran connectades al sistema de 
equipotencial. Entre la armadura equipotencial, embeguda en el formigó, i les portes i reixes existirà 
una resistència elèctrica superior a 10.000 ohms (RU 1303A). Cap element metàl·lic unit al sistema 
equipotencial serà accessible des de l’exterior.  

- Impermeabilitat: els sostres estaran dissenyats de tal forma que impedeixin les filtracions i 
l’acumulació d’aigua sobre aquests, desaiguant directament a l’exterior des del seu perímetre. En 
les unions entre parets i sostres es col·locaran dobles juntes de neoprè per evitar la filtració de 
humitat. A més, els sostres es segellaran posteriorment amb una massilla especial per formigó 
garantint així una total estanqueïtat.  

- Graus de Protecció:  seran conformes a la UNE 20324/89, de tal forma que la part exterior de l’edifici 
prefabricat serà de IP239, excepte les reixes de ventilació on el grau de protecció serà de IP339.  

Els components principals que formaran l’edifici prefabricat són:  

- Bases: la solera estarà formada por una o varies bases collades entre sí. En las bases de l’envolvent 
es disposarà dels orificis per l’entrada de cables d’alta i baixa tensió. Aquests orificis seran parts 
debilitades del formigó que s’hauran de trencar (des de l’interior del prefabricat) per realitzar 
l’escomesa de cables.  

- Parets: seran elements prefabricats de formigó armat capaces de suportar els esforços verticals del 
seu propi pes, més el dels sostres i sobrecàrregues d’aquests, simultàniament amb una pressió 
horitzontal de 100Kg/m². Les parets s’uneixen entre sí mitjançant cargols que garantiran 
l’equipotencialitat entre les diferents plaques.  

- Sostres: els sostres estaran formats per peces de formigó armat i estaran dissenyats per suportar 
sobrecàrregues de 100Kg/m². La coberta tindrà una inclinació del 2% aproximadament per facilitar 
el vessament d’aigua. Els sostres s’uniran entre sí mitjançant cargols i es suportaran sobre les parets 
segellant-se les unions mitjançant una massilla de cautxú garantint la seva estanqueïtat. 

- Terra: estarà constituït per elements plans prefabricats de formigó armat. En la part frontal es 
disposaran unes plaques de pes reduït que permetran l’accés de persones a la part inferior del 
prefabricat per facilitar les operacions de connexió dels cables. En el terra s’establirà la fossa on 
s’instal·laran les cel·les. La part de la fossa que no quedi coberta per les cel·les o quadres elèctrics 
es taparà amb unes plaques prefabricades a l’efecte.  
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- Dipòsit de recollida d’olis: el dipòsit de recollida d’olis serà de formigó i totalment estanc. Amb una 
capacitat de 1.000 litres, estarà dissenyat per recollir en el seu interior tot l’oli del transformador 
sense que es vessi per la base. En la part posterior anirà disposada una safata tallafocs d’acer 
galvanitzat perforada i coberta de grava. Uns raïls metàl·lics situats sobre el dipòsit permetran una 
fàcil ubicació del transformador en l’interior del prefabricat, que es realitzarà a nivell del terra per 
lliscament.  

- Malla de separació interior: quan hi hagi àrees del centre amb accés restringit es podrà instal·lar 
una malla de separació metàl·lica amb porta i tancament mitjançant clau.  

- Reixes de ventilació: les reixes de ventilació dels edificis prefabricats estaran construïdes amb xapa 
d’acer galvanitzat sobre la que s’aplicarà una pel·lícula de pintura epoxy poliéster. El grau de 
protecció pel que estaran dissenyades les reixes serà IP-33. Aquestes reixes estaran dissenyades i 
disposades sobre les parets de manera que la circulació d’aire, provocada per tir natural, ventili 
eficaçment la sala de transformadors. Totes las reixes de ventilació aniran amb una tela metàl·lica 
mosquitera. Les superfícies de ventilació per transformador estan indicades a l’apartat de Càlculs.  

- Portes de accés: Estaran construïdes amb xapa d’acer galvanitzat recoberta amb pintura epoxy. 
Aquesta doble protecció, galvanitzat més pintura, les farà molt resistents a la corrosió causada pels 
agents atmosfèrics. Les portes duran frontisses per que es puguin abatre 180˚ cap a l’exterior i es 
podran mantenir en la posició de 90˚ amb un retenidor metàl·lic. Totes les portes del prefabricat 
permetran un llum d’accés de 1.250 mm x 2.400 mm (amplada x altura).  

- Els centres no tindrà altres canalitzacions alienes al mateix y haurà de complir amb les exigències 
que s’indiquen als plànols adjunts respecte a la resistència al foc, condiciones acústiques, etc. 

 

2.2.1. CENTRES DE TRANSFORMACIÓ FOTOVOLTAICS 

El Centre estarà ubicat en una caseta independent destinada únicament a aquesta finalitat. La caseta 

serà de construcció prefabricada de formigó tipus PFU-5, de dimensions 6.080 x 2.380 i altura vista 2.790 

mm, amb una porta de personal i les altres pels transformadors. 

Característiques detallades: 

- Tipus de ventilació:.................................................................... Normal  

- Número de Transformadors:........................................................... Dos   

- Portes de accés: .............................................................................. Tres  

Dimensiones exteriors:  

- Longitud: ................................................................................. 6.080 mm 

- Amplada: ................................................................................. 2.380 mm 

- Altura: ..................................................................................... 3.250 mm  

- Altura vista: ............................................................................. 2.790 mm 

 

Dimensiones interiors:  

- Longitud: .................................................................................. 5.900 mm 

- Amplada: .................................................................................. 2.200 mm 

- Altura: ....................................................................................... 2.360 mm 
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CEL·LES: CGM 36KV  

Les cel·les CGM 36KV són un conjunt de cel·les modulars d’aïllament en aire equipades de 

aparamenta fixa que utilitza l’hexafluorur de sofre com a element de tall i extinció de l’arc.  

Respondran en la seva concepció i fabricació a la definició de aparamenta sota envolvent metàl·lica 

compartimentada d’acord amb la norma IEC-62271-1. 

El conductor de posta a terra estarà disposat al llarg de les cel·les segons UNE-EN 60298, i estarà 

dimensionat per suportar la intensitat admissible de curta durada. L’embarrat estarà sobredimensionat 

per suportar sense deformacions permanents els esforços dinàmics que en un curtcircuit es puguin 

presentar i que es detallen en l’apartat de Càlculs.  

Les parts que componen aquestes cel·les són:  

• Compartiment d’aparamenta: està limitat per l’envolvent del càrter que forma una pantalla aïllant 

entre el compartiment de joc de barres i el compartiment de connexió de cables. El càrter està 

ple de gas SF6 i segellat de per vida, segons es defineix en l’annex GG de la CEI 60298/90. El 

sistema de segellat es comprova individualment en fàbrica, pel que no es requereix cap 

manipulació del gas durant tota la seva vida útil (30 anys).  

• Compartiment de joc de barres: el joc de barres està format per 3 elements de coure disposats 

paral·lelament i aïllades amb una funda aïllant termoretràctil. La connexió s’efectua en la part 

superior del càrter.  

• Compartiment de connexió de cables: els cables M.T. es connecten als bornes inferiors de 

connexió del càrter.  

• Compartiment de comandament: conté segons la cel·la en qüestió, els comandaments següents:  

- De l’interruptor i del seccionador de posta a terra.  

- De l’interruptor automàtic, així com l’indicador de presència de tensió i l’indicador mecànic de 

posició.  

• Compartiment de control: en cas de motorització del comandament de l’interruptor, aquest 

compartiment ve equipat amb un regleta de bornes i fusibles BT.  

- Característiques elèctriques  

- Tensió nominal ............................................................................ 36 kV  

- Nivell d’aïllament  

o Freqüència industrial (1 min)  

· a terra i entre fases ................................................... 70 kV  

o Impulso tipus llamp  

· a terra i entre fases ................................................. 170 kV  

- Intensitat assignada en funcions de línia .................................. 630 A  

- Intensitat assignada en funcions de protecció ......................... 200 A  

En la descripció de cada cel·la s’inclouen els valors propis corresponents a les intensitats nominals, 

tèrmica i dinàmica, etc. 
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CEL·LA DE REMUNT DE CABLES 

Cel·la con envolvent metàl·lica, de la gama CGM.3-RB 36 KV, formada por un mòdul que conté los 

següents components:  

- Joc de cables AT tripolar.  

- Joc de 3 terminals endollables.  

- Joc de 3 terminals.  

Característiques físiques:  

- Amplada: ............................................................................ 418 mm 

- Altura: .............................................................................. 1.400 mm  

- Fons: .................................................................................... 850 mm 

- Pes: ...................................................................................... 147 kg  

 

CEL·LA DE PROTECCIÓ AMB INTERRUPTOR I FUSIBLES  

Cel·la de línia amb sortida de cable de la gama CGM.3-P 36 KV. Cel·la amb envolvent metàl·lica 

formada pels següents components:  

- Joc de barres tripolar de 630 A. 

- Interruptor-seccionador en SF6 de 630 A, tensió de 36 kV y 20 kA. 

- Comandament CI1 manual.  

- Seccionador de posta a terra.  

- Indicadors lumínics de presència de tensió.  

- Preparada per connexió inferior de cable unipolar sec.  

- Embarrat de posta a terra.  

Característiques elèctriques:  

- Tensió assignada: ........................................................................... 36 kV.  

- Tensió suportada entre fases, i entre fases i terra:  

· a freqüència industrial (50 Hz), 1 minut: ........................... 70 kV ef.  

· a impuls tipus llamp: ........................................................ 170 kV cresta.  

- Intensitat assignada en funcions de línia: ..................................... 630 A.  

- Intensitat assignada en funcions de protecció. ............................. 200 A.  

- Intensitat nominal admissible en un seg: ........................................ 20 kA ef.  

- Valor de cresta de la intensitat nominal admissible: ...................... 50 kA cresta, 

és a dir, 2.5 cops la intensitat nominal admissible de curta durada. 

Característiques físiques:  

- Amplada: .................................................................................. 480 mm 

- Altura: .................................................................................... 1.400 mm  

- Fons: ...................................................................................... 1.010 mm 

- Pes: ........................................................................................... 220 kg 
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TRANSFORMADOR D’ÈSTER NATURAL DE 36 kV   

Aquests transformadors orgànics, sallats hermèticament i omplerts íntegrament amb oli d’origen 

vegetal, tenen com a principal característica la utilització d’èster natural biodegradable com a  

refrigerant i dielèctric natural que s'obté d’olis vegetals i fet sense additius antioxidants. La seva 

excel·lent capacitat antioxidant està basada en la seva composició especial i en un procés de refinat 

específic relacionat antioxidants naturals.  

Aquests presenten els següents avantatges: 

• Excel·lents propietats dielèctriques: Presenta un punt de saturació d'aigua elevat, el que li permet 

mantenir alts valors de rigidesa dielèctrica amb un alt contingut en aigua. 

• Elevada resistència a el foc: Alts punts d'inflamació (> 300 ºC) i combustió (> 350 ºC), molt superiors 

als olis minerals. Està catalogat com a líquid classe K (T ª combustió> 300 ºC) segons la norma IEC 

61100. Millor comportament davant el foc que els transformadors d'oli mineral. 

• Elevada biodegradabilitat en sòls i aigües a causa de la seva composició d'origen natural. 

• No és ecotòxic. 

• Allarga la vida útil dels aïllaments cel·lulòsics gràcies a la seva gran capacitat per retenir aigua. 

• Reciclable i reutilitzable a la fi de vida útil en altres 

productes mediambientalment favorables (biodièsel). 

• Les característiques elèctriques i les dimensions del 

transformador no es veuen afectades. 

• Màxima eficiència energètica. 

• Mínim impacte ambiental. 

• Baix nivell de soroll. 

• Sense PCBs. 

• Compatibilitat electromagnètica: Comportament 

neutre. 

 

En el nostre cas, disposarem de 2 transformadors trifàsics de tensió, 1 de 800 kVA i 1 de 1.000 kVA, 

construït amb refrigeració d’èster natural, amb neutre accessible al secundari, de tensió primari 25 kV i 

tensió secundària 800 V en buit.  

Algunes característiques són:  

- Regulació del primari: .................................... 0 +/- 2,5%, +/- 5%, + 10%  

- Tensió de curtcircuit (Ecc): .............................................................    6 %  

- Pèrdues en buit: ............................................................................   2 kW 

- Pèrdues en carga: .....................................................................   10,5 kW 

- Grupo de connexió: ...................................................................... Dyn11  

- Protecció incorporada al transformador: ........................... Termòmetre  
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QUADRES DE BAIXA TENSIÓ  

El Quadre de Baixa Tensió (CBT) comptarà amb un interruptor de 800 A pel transformador de 1000 

kVA i un segon interruptor de 630 A pel transformador de 800 kVA. És un conjunt d’aparamenta de BT 

la funció del qual és rebre el circuit principal de BT procedent del transformador MT/BT i distribuir-lo en 

un número determinat de circuits individuals.  

L’estructura d’aquest està formada per un bastidor de xapa, on es distingeixen les següents zones:  

- Zona d’escomesa, mesura i d’equips auxiliars: en la part superior del mòdul existeix un compartiment 

per l’escomesa al mateix, que es realitza a través d’un passamurs tetrapolar, evitant la penetració de 

l’aigua a l’interior. Dins d’aquest compartiment, existeixen quatre platines lliscants que fan la funció 

de seccionador. L’accés a aquest compartiment es realitza per mitjà d’una porta amb frontisses en 

dos punts. Sobre ella es munten els elements normalitzats per la companyia.  

- Zona de sortides: està formada per un compartiment que allotja exclusivament l’embarrat i els 

elements de protecció de cada circuit de sortida. Aquesta protecció s’encomana a fusibles de la 

intensitat màxima més endavant citada, disposats en bases trifàsiques però maniobrades fase a fase, 

podent-se realitzar les maniobres d’obertura i tancament en càrrega.  

Característiques elèctriques:  

- Tensió assignada: ........................................................................ 800 V  

- Intensitat assignada en els embarrats: ..................................... 1.600 A  

- Nivell d’aïllament Freqüència industrial (1 min)  

- A terra i entre fases: ...................................................................... 10 kV 

- Entre fases: ................................................................................... 2,5 kV  

- Impuls tipus llamp a terra i entre fases: ........................................ 20 kV  

Característiques constructives:  

- Amplada: ...................................................................................... 580 mm 

- Altura: ........................................................................................ 1.690 mm  

- Fons: ............................................................................................. 290 mm  

ALTRES ELEMENTS D’ALTA I BAIXA TENSIÓ  

El material vari del Centre de Transformació és aquell que, encara que forma part del conjunt 

d’aquest, no s’ha descrit en les característiques de l’equip ni en les característiques de l’aparamenta.  

- Interconnexions de MT:  

Ponts MT Transformador: Cables MT 18/30 kV del tipus RHZ1, unipolars, amb conductors de secció i 

material 1x150 Al.  

- Interconnexions de BT:  

Ponts BT  del Transformador al quadre de BT: Joc de cables de BT, de secció i material 1x240 Al (Etilè-
Propilè) sense armadura, i tots els accessoris per la connexió, formats per un grup de cables en la 
quantitat 3xFase + 2xNeutre pel transformador de 1.000 kVA i 2xFase + 1xNeutre pel de 800 kVA.  

- Equips d’il·luminació:  

Il·luminació Edifici de Transformació: Que permeti la visibilitat per executar les maniobres i revisions 

necessàries en els centres. Equip autònom d’enllumenat d’emergència i senyalització de sortida. 
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POSTA A TERRA  

Posta a terra de protecció  

Totes les parts metàl·liques no unides als circuits principals de tots els aparells i equips instal·lats en 

el Centre de Transformació s’uneixen a la terra de protecció: envolvents de les cel·les, quadres de BT, 

reixetes de protecció, carcassa dels transformadors, etc., així com l’armadura de l’edifici (si aquest és 

prefabricat). No s’uniran, per contra, les reixetes i portes metàl·liques del centre, si són accessibles des 

de l’exterior.  

Posta a terra de servei  

Amb l’objecte d’evitar tensions perilloses en BT, degut a faltes en la xarxa de MT, el neutre del 

sistema de BT es connecta a una toma de terra independent del sistema de MT, de tal forma que no 

existeix influència a la xarxa general de terra, pel qual s’utilitza un cable de coure aïllat.  

El disseny preliminar de la instal·lació de posta a terra es realitza basant-se en les configuracions tipus 

presentades en l’Annex 2 del Mètode de Càlcul de terres d’UNESA, que estigui d’acord amb la forma i 

dimensions del Centre de Transformació, segons el mètode de càlcul desenvolupat per aquest 

organisme. 

INSTAL·LACIONS SECUNDÀRIES  

- Enllumenat: l’interruptor es situarà al costat de la porta d’entrada, de forma que el seu accionament 

no representi perill per la seva proximitat a la MT. L’interruptor accionarà els punts de llum necessaris 

per la suficient i uniforme il·luminació de tot el recinte del centre.  

- Protecció contra incendis: segons la MIE-RAT 14 en aquelles instal·lacions amb transformadors o 

aparells el dielèctric inflamables, s’inclourà un extintor d’eficàcia 89B a una distància no superior a 15 

metres d’aquests elements.  

- Armari de primers auxilis: el Centre de Transformació compta amb un armari de primers auxilis. 

- Mesures de seguretat: per la protecció del personal i equips, s’ha de garantir que:  

• No serà possible accedir a les zones normalment en tensió, si aquestes no han estat posades a terra. 

Per això, el sistema d’enclavaments intern de les cel·les ha d’afectar el comandament de l’aparell 

principal, del seccionador de posta a terra i a les tapes d’accés als cables.  

• Las cel·les d’entrada i sortida seran amb aïllament integral i tall en gas, i les connexions entre els 

seus embarrats hauran de ser apantallades, aconseguint amb això la insensibilitat als agents 

externs, i evitant d’aquesta forma la pèrdua del subministre en els Centres de Transformació 

interconnectats amb aquest, inclús en l’eventual cas d’inundació del Centre de Transformació.  

• Els bornes de connexió de cables i fusibles seran fàcilment accessibles als operaris de forma que, 

en el manteniment, la posició de treball normal no manqui de visibilitat sobre aquestes zones.  

• Els comandaments de l’aparamenta estaran situats front a l’operari en el moment de realitzar 

l’operació, i el disseny de l’aparamenta protegirà a l’operari de la sortida de gasos en cas d’un 

eventual arc intern.  

• El disseny de les cel·les impedirà la incidència dels gasos d’escapament, produïts en el cas d’un arc 

intern, sobre els cables de MT i BT. Per això, aquesta sortida de gasos no ha d’estar enfocada en 

cap cas cap a la fossa de cables. 
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2.2.2. LÍNIES ELÈCTRIQUES DE MT 

Es projecta una línia subterrània de mitja tensió des del Centre de Maniobra i Mesura (CMM) fins els 

Centres de Transformació, la qual discorrerà íntegrament per la finca privada.  

Les línies d’interconnexió fins a la xarxa de distribució discorreran per la finca privada i es cediran a la 

Companyia Distribuidora. 

Traçat i longitud d’aquestes línies: 

- Des del punt de connexió fins el CMM:  30 metres. (Interconnexió) 

- Des del CMM fins CTFV1 (interior parcel·la):          30 metres. 

 

Les línies interiors al parc aniran directament 

soterrades, dins de rases de 40x <100 cm en terra.  

En el cas de la línia d’interconnexió, exterior al parc, 

anirà entubada, soterrada i normalment formigonada, 

seguint els preceptes de RAT i d'E-Distribució. Aquesta ha 

de complir requeriments, pel que fa a creuaments, 

proximitats i paral·lelismes, que imposin els organismes 

competents afectats i els reglaments vigents. 

Característiques de les línies: 

-  Tensió nominal: ................................................................................... 25 kV  
-  Freqüència: .......................................................................................... 50 Hz  
-  Nº de circuits: ............................................................................................ 2  
-  Conductors de línia: .................................................................................. 3  
-  Nº de cables por fase: ............................................................................... 1  
-  Material: .......................................................................................... Alumini  
-  Secció: ............................................................................................ 240 mm²  
-  Disposició cables, por circuit: ............................. A portell (contacte mutu)  
 

CABLE SUBTERRANI 

Els cables a utilitzar en les xarxes subterrànies de MT seran unipolars i compliran les especificacions de 

la Norma UNE 211620-5E:2006. Els conductors seran circulars compactes d’alumini, de classe 2 segons la 

norma UNE-EN 60228:2005, i estaran formats per diversos fils d’alumini cablejats. 

Sobre el conductor hi haurà una capa termoestable extruïda semiconductora, adherida a l’aïllament 

en tota la seva superfície, amb un gruix mitjà mínim de 0,5 mm i sense acció nociva sobre el conductor. 

L’aïllament serà de polietilè reticulat (XLPE), de 5,5 mm de gruix mitjà mínim.  

Sobre l’aïllament hi haurà una part semiconductora no metàl·lica, associada a una part metàl·lica. La 

part no metàl·lica estarà constituïda per una capa de mescla semiconductora termoestable extruïda, de 

0,5 mm de gruix mitjà mínim, que es pugui separar de l’aïllament i sense la necessitat d’eines especials ni 

aportació de calor. La part metàl·lica estarà constituïda per una cinta longitudinal d’alumini.  

La coberta exterior estarà constituïda per una capa d’un compost termoplàstic a base de poliolefina 

de color vermell, i el seu gruix nominal serà de 2,75 o 3 mm.  
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Denominació comercial: ........................... RH5Z1 Al 18/30 kV 1x240 
Secció .................................................................................... 240 mm² 
Tensió ................................................................................... 18/30 kV 
Naturalesa .............................................................................. Alumini 
Diàmetre exterior ................................................................. 40,5 mm 
Radio mínim de curvatura ..................................................... 608 mm 
Pes aproximat ................................................................... 1,690 kg/m 
Aïllament ......................................................... Polietilè reticulat XLPE 
Coberta ......................... Compost termoplàstic a base de poliolefina 
Pantalla: ……………..….…………...…….….... Cinta longitudinal de alumini 
Temperatura màxima en servic.io permanent ......................... 90 ºC 
Intensitat adm. en servei permanent, al aire a 40ºC ….….…..... 455 A 
Intensitat adm. en servei permanent, enterrat a 25ºC ............ 345 A 
Resistència elèctrica màxima a 20 ºC .............................. 0,125 Ω/km 
Resistència elèctrica màxima en c.a. (50 Hz) a 90 ºC ...... 0,161 Ω/km 
Reactància elèctrica màxima en c.a. (50 Hz) .................... 0,114 Ω/km 
Resta de característiques .................................. NORMA UNE 211620 

 

Proteccions contra sobreintensitats  

Els cables estaran degudament protegits contra els defectes tèrmics i dinàmics que puguin originar-se degut 

a les sobreintensitats que es puguin produir en la instal·lació. Per la protecció contra les sobreintensitats 

s’utilitzaran interruptors automàtics associats a relés de protecció que estaran instal·lats en les capçaleres dels 

cables subterranis.  

Proteccions contra sobrecàrregues: Per garantir la vida útil dels cables és recomanable que un cable en 

servei permanent no tingui una sobrecàrrega superior al 25% durant 1 hora com a màxim. I a més, que l’interval 

entre 2 sobrecàrregues successives sigui superior a 6 hores i que el número total d’hores de sobrecàrrega sigui 

com a màxim 100 a l’any i menys de 500 en la vida útil del cable.  

Proteccions contra defectes: Les proteccions garantiran l’esclariment de les possibles faltes en un temps tal 

que la temperatura en el conductor durant la falta no malmeti el cable. 

Proteccions contra sobretensions  

Los cables aïllats hauran d’estar protegits contra sobretensions mitjançant parallamps de les 

característiques adequades. El marge de protecció entre el nivell d’aïllament del cable i el nivell de protecció 

dels parallamps serà com a mínim del 80%. Els parallamps es situaran en llocs apropiats per protegir elements 

de la xarxa que puguin estar afectats per sobretensions, com per exemple en les conversions de la línia aèria a 

subterrània. En tots els casos, es complirà allò referent a coordinació d’aïllament i posta a terra de parallamps 

que es contempla en el reglament de A.T. vigent i en la norma UNE-EN 60.071.  

ESTESA DE CABLES  

Els cables s’estendran directament enterrats o dins de tubs de polietilè d’alta densitat de 200 mm de 

diàmetre exterior, segons normativa CNL002, dels tubs de polietilè (lliures d'halògens) per a canalitzacions 

subterrànies. 
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2.2.3. CANALITZACIONS, PROTECCIONS I DISTÀNCIES 

Cables directament enterrats en rasa 

Aquest tipus de canalització serà la que s'utilitzi de forma prioritària. Els cables aniran allotjats en rases les 

dimensions i nombre de circuits, en tot moment la profunditat mínima a la part inferior del circuit més pròxim 

a la superfície de terra no serà menor de 60 cm.  

En el llit de la rasa anirà una capa de sorra de 10 cm de gruix sobre la qual es 

col·locaran els cables, cobrint els cables anirà una altra capa de sorra de 10 cm i 

sobre ella anirà sempre una placa de protecció de polietilè (PE) o polipropilè (PP), 

amb la funció de protecció dels cables. 

A continuació s'omplirà tota la rasa de la mateixa manera que en el cas 

anterior, és a dir, amb el tipus de terra i les tongades adequades per aconseguir 

un pròctor de el 95%. Es col·locarà també una cinta de senyalització de color groc 

taronja viu que adverteixi l'existència dels cables. La seva distància mínima a terra 

serà de 10 cm i a la part superior del cable de 25 cm. 

 

Canalització amb tubular 

Les canalitzacions s’executaran per terrenys particulars evitaran angles pronunciats. El traçat serà lo més 

rectilini possible. Per marcar el traçat de les rases, es tindrà en compte el radi mínim que s’hagi de deixar en 

las corbes segons la secció del tub, conductor o conductors que s’hagin de canalitzar. Els radis de curvatura de 

les rases seran d’un metre com a mínim. 

Els tubs de polietilè d’alta densitat de 200 mm, aniran allotjats en una rasa on les 

parets seran verticals fins la profunditat indicada en cada cas, col·locant 

apuntalaments en els casos en que la naturalesa del terreny ho faci necessari.  

Aquests aniran coberts per 30 cm de sorra des de la base, si col·locaran unes 

plaques protectores de polietilè i després diferents capes de terra compactades de 

15 cm de gruix, i per advertir l’existència del cables elèctrics es col·locaran cintes de 

senyalització de les característiques indicades en la RU0205, a uns 10 o 20 cm. per 

sota del terreny.  

Els tubs se soterraran a una profunditat mínima de 70 cm en terra i/o en voreres i 90 cm en calçades, 

mesurats des de la part superior del tub.  

El diàmetre interior del tub no ha de ser inferior a 1,5 vegades el diàmetre 

aparent de el feix de conductors.  

Quan hi hagi impediments que no permetin aconseguir les anteriors 

profunditats, aquestes podran reduir-se si s'afegeixen proteccions mecàniques 

suficients, tal com s'especifica a la ITC-LAT-06. 
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Canalització amb tubular formigonat 

Al igual que abans, els conductors s’estendran per l’interior de tubs de P.E. de 200 mm de diàmetre, segons 

normativa CNL002 i allotjats en una rasa. S’instal·larà un tub de reserva en las canalitzacions d’interconnexió i 

en les canalitzacions per calçada. 

La base de la rasa on recolzaran els tubs serà lisa i en ella es disposarà una capa de 

formigó en massa (H-100) que cobreixi l’amplada total de la rasa amb un gruix de 6 cm 

on si allotjaran els tubs que es cobriran amb una altra capa del mateix formigó fins 

arribar els 30 cm de gruix des de la base de la rasa. A continuació, s’estendrà una capa 

de terra per capes de 15 cm. compactades mecànicament i es col·locaran les cintes de 

senyalització de cables elèctrics a uns 10 o 20 cm. por sota del terreny.  

 

Els requisits que per creuaments, proximitats i paral·lelismes ha de complir les canalitzacions seran les 

condicions que com a conseqüència de disposicions legals imposin els organismes competents afectats.  

CREUAMENTS AMB ALTRES SERVEIS 

Els cables subterranis de MT quan estiguin soterrats en el terreny hauran de complir els següents requisits: 

en cas de no poder respectar les distàncies que s’assenyalen en els apartats de Creuaments, Paral·lelismes i 

Proximitats per cadascun dels cassos descrits a continuació, s’aplicarà el Decret 120/92 de 28 d’abril, i la 

Resolució TRI/301/2006 de 3 de febrer. 

Les condicions que s’han de complir en els creuaments de cables subterranis de MT son les següents.  

Creuaments con carrers i carreteres: 

Els cables es col·locaran en tubs formigonats en tota la seva longitud amb profunditat mínima de 1 m. Sempre 
que sigui possible, el creuament es farà perpendicular a l’eix del vial.  

Creuaments amb ferrocarrils: 

Els cables es col·locaran en tubs formigonats, perpendiculars a la via sempre que sigui possible, i a una 
profunditat mínima de 1,3 m respecte a la cara inferior del creuament. Els citats tubs ultrapassaran les vies 
fèrries en 1,5 m per cada extrem.  

Creuaments amb altres conductors d’energia elèctrica: 

La distància mínima entre cables d’energia elèctrica de MT d’una mateixa empresa serà de 0,30 m. La 
distància mínima entre cables de MT d’empreses diferents o entre un de MT i un de BT serà de 0,30 m. La 
distància del punt de creuament a les unions, quan existeixin, serà superior a 1 m. Quan no es pugui respectar 
alguna d’aquestes distàncies, el cable que s’estengui en últim lloc es disposarà separat mitjançant tubs, 
conductes o divisòries constituïdes per materials incombustibles d’ adequada resistència mecànica.  

Creuaments amb cables de telecomunicació: 

La separació mínima entre els cables d’ energia elèctrica de MT y els de telecomunicació serà de 0,30 m. La 
distància del punt de creuament a les unions, tan del cable d’energia com del de comunicació, serà superior 
a 1 m. Quan no es pugui respectar alguna d’aquestes distàncies, el cable que s’estengui en últim lloc es 
disposarà separat mitjançant tubs, conductes o divisòries constituïdes per materials incombustibles 
d’adequada resistència mecànica.  
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Creuaments amb canalitzacions d’aigua i de gas: 

La separació mínima entre cables d’energia elèctrica de MT i canalitzacions d’aigua o gas serà de 0,30 m. 
S’evitarà el creuament per la vertical de les juntes de la canalització d’aigua o gas, o de les unions de la 
canalització elèctrica, situant unes i altres a una distància superior a 1 m del creuament. Quan no es pugui 
respectar alguna d’aquestes distàncies, el cable que s’estengui en últim lloc es disposarà separat mitjançant 
tubs, conductes o divisòries constituïdes per materials incombustibles d’adequada resistència mecànica.  

PARAL·LELISMES AMB ALTRES SERVEIS  

Es procurarà evitar que els cables subterranis de MT quedin en el mateix plànol vertical que altres 

conduccions. Paral·lelismes amb altres conductors d’energia elèctrica. La separació mínima entre cables de MT 

d’una mateixa empresa serà de 0,30 m. Si els cables de MT instal·lats en paral·lel són d’empreses diferents, o 

si un cable és de MT i l’altre és de BT, la separació mínima serà de 0,30 m. Quan no es pugui respectar alguna 

d’aquestes distàncies, el cable que s’estengui en últim lloc es disposarà separat mitjançant tubs, conductes o 

divisòries constituïdes por materials incombustibles d’adequada resistència mecànica.  

Paral·lelismes amb cables de telecomunicació  

S’haurà de mantenir una distància mínima de 0,30 m entre els cables d’energia elèctrica de MT i els de 
telecomunicació. Quan no es pugui respectar alguna d’aquestes distàncies, el cable que s’estengui en últim 
lloc se disposarà separat mitjançant tubs, conductes o divisòries constituïdes per materials incombustibles 
d’adequada resistència mecànica.  

Paral·lelismes amb canalitzacions d’aigua i gas  

S’haurà de mantenir una distància mínima de 0,30 m entre els cables d’energia elèctrica de MT i les 
canalitzacions d’aigua i gas, excepte per canalitzacions de gas d’alta pressió (més de 4 bar) on la distància 
serà de 0,40 m. La distància mínima entre les unions dels cables d’energia elèctrica i las juntes de les 
canalitzacions d’aigua o gas serà de 1 m. Quan no es pugui respectar alguna d’aquestes distàncies, el cable 
que s’estengui en últim lloc es disposarà separat mitjançant tubs, conductes o divisòries constituïdes por 
materials incombustibles de adequada resistència mecànica.  

Es procurarà, també, mantenir una distància de 0,30 m en projecció horitzontal.  

En el cas de conduccions d’aigua es procurarà que aquestes quedin por sota del cable elèctric. Quan es tracti 
de canalitzacions de gas es prendran, a més, mesures per evitar la possible acumulació de gas: tapar les 
boques dels tubs i conductes, i assegurar la ventilació de les arquetes i la canalització o omplir-les amb sorra.  

PROXIMITAT AMB ALTRES SERVEIS  

Proximitat a conduccions de clavegueram: es procurarà que els cables de MT passin per sobre de les 

clavegueres. No s’admetrà incidir en el seu interior. Si això no é possible, es passaran por sota, i els cables es 

disposaran amb una protecció d’adequada resistència mecànica.  

Proximitat a dipòsits de carburants  

Els cables de MT es disposaran dins de tubs o conductes de suficient resistència i distaran com a mínim, 1,20 
m. del dipòsit. Els extrems dels tubs ultrapassaran el dipòsit en 2 m. per cada extrem i es taparan fins 
aconseguir que siguin estancs.  

Proximitat a connexions de servei  

En cas de que algun dels dos serveis que s’entrecreuen o vagin paral·lels siguin una connexió de servei a un 
edifici, s’haurà de mantenir una distància entre un i l’altre de 0,30 m. Quan no es pugui respectar alguna 
d’aquestes distàncies, el cable que s’estengui en últim lloc es disposarà separat mitjançant tubs, conductes o 
divisòries constituïdes per materials incombustibles d’adequada resistència mecànica. 
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L’entrada de les connexions de servei als edificis, en BT com de MT, s’hauran de tapar fins aconseguir una 
estanqueïtat perfecta. Així s’evitarà que, en el cas que es produeixi una fuga de gas al carrer, el gas entre 
l’edifici a través de aquestes entrades i s’acumuli en l’interior amb el consegüent risc d’explosió.  

ACCESSORIS 

Els terminals i entroncaments seran adequats a la naturalesa, composició i secció dels cables, no havent 

d’augmentar la resistència elèctrica d’aquests. Els terminals a instal·lar hauran de ser així mateix adequats a 

les característiques ambientals (interior, exterior, contaminació, etc.). Es realitzaran seguint la Norma 

corresponent quan existeixi, o en el seu defecte, les instruccions del fabricant. Les pantalles metàl·liques dels 

cables es connectaran a terra en les seves caixes terminals. 

Característiques generales de la línia. 

- Tensió nominal 25.000 V 
- Tensió nominal mínima 13.950 V 
- Tensió nominal màxima 16.050 V 

Els criteris de disseny i característiques dels materials es basen en el document de E-Distribució “Condicions 
tècniques per xarxes subterrànies de mitja tensió”. 

POSTA A TERRA 

Les pantalles dels cables es connectaran a terra en cadascun dels seus extrems. 

SECCIONAMENT DE LÍNIES I PROTECCIONS CONTRA CURTCIRCUITS 

La línia elèctrica serà seccionable des del pal de gelosia en el punt de connexió per un costat i en les cel·les 

del CMM per un altre. En el tram cap als transformadors la línia serà seccionable en les cel·les d’entrada i 

sortida de cada centre de transformació. 

El conductor i la seva secció són molt importants en la protecció contra sobreintensitats, en cas de falta 

elèctrica les línies tindrien la capacitat de suportar un corrent màxim de curtcircuit de 30 kA, corrent 

molt superior a la intensitat de curtcircuit que es podria presentar en la línia en aquell punt concret.  

PROTECCIONS CONTRA CONTACTES DIRECTES 

Per evitar els contactes directes es realitzarà una línia soterrada, per mitjà d’una rasa amb protecció de 

sorra, on els conductors van dins de proteccions tubulars en cas de la línia d’interconnexió i, a més, aquests 

estan protegits per un aïllant i amb una cobertura. 
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2.2.4. CENTRE DE MANIOBRA I MESURA EN MT (CMM FV) 

El Centre de Mesura consta d’una única evolvent, en la que es troba tota l’aparamenta elèctrica, 

màquines y la resta d'equips. Pel disseny d’aquest Centre de Maniobra i Mesura s’han tingut en compte 

totes les normatives anteriorment indicades.  

L’escomesa al mateix serà soterrada mitjançant una xarxa de Mitja Tensió i el subministrament 

d’energia s’efectuarà a una tensió de servei de 25 kV i una freqüència de 50 Hz.  

El Centre estarà ubicat en una caseta destinada a aquesta finalitat. La caseta serà de construcció 

prefabricada de formigó tipus PFU-5 amb dues portes de personal, de dimensions 6.080 x 2.380 mm i 

altura vista 2.790 mm, amb unes característiques que es descriuen en aquesta memòria.  

L’accés al C.M. es realitzarà des de la via pública i estarà restringit al personal de la Companyia Elèctrica 

Subministradora (porta companyia) i al personal de manteniment especialment autoritzat (porta client). 

Característiques:  

- Tipus de ventilació: ....................................................................... Normal 

- Numero de Transformadors: .............................................................  Cap 

- Portes de accés: ....................................... 2 (una Companyia i una Client) 

Dimensions exteriors:  

- Longitud: ................................................................................. 6.080 mm 

- Amplada: ................................................................................. 2.380 mm 

- Altura: ..................................................................................... 3.045 mm  

- Altura vista: ............................................................................. 2.790 mm 

Dimensions interiors:  

- Longitud: .................................................................................. 5.900 mm 

- Amplada: .................................................................................. 2.200 mm 

- Altura: ....................................................................................... 2.520 mm 
 

CEL·LES: CGM 36KV  

Les cel·les CGM 36KV són un conjunt de cel·les modulars d’aïllament en aire equipades de 

aparamenta fixa que utilitza l’hexafluorur de sofre com a element de tall i extinció de l’arc.  

Respondran en la seva concepció i fabricació a la definició de aparamenta sota envolvent metàl·lica 

compartimentada d’acord amb la norma IEC-62271-1. 

El conductor de posta a terra estarà disposat al llarg de les cel·les segons UNE-EN 60298, i estarà 

dimensionat per suportar la intensitat admissible de curta durada. L’embarrat estarà sobredimensionat 

per suportar sense deformacions permanents els esforços dinàmics que en un curtcircuit es puguin 

presentar i que es detallen en l’apartat de Càlculs.  

Les parts que componen aquestes cel·les són:  

• Compartiment d’aparamenta: està limitat per l’envolvent del càrter que forma una pantalla aïllant 

entre el compartiment de joc de barres i el compartiment de connexió de cables. El càrter està 

ple de gas SF6 i segellat de per vida, segons es defineix en l’annex GG de la CEI 60298/90. El 

sistema de segellat es comprova individualment en fàbrica, pel que no es requereix cap 

manipulació del gas durant tota la seva vida útil (30 anys).  
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• Compartiment de joc de barres: el joc de barres està format per 3 elements de coure disposats 

paral·lelament i aïllades amb una funda aïllant termoretràctil. La connexió s’efectua en la part 

superior del càrter.  

• Compartiment de connexió de cables: els cables M.T. es connecten als bornes inferiors de 

connexió del càrter.  

• Compartiment de comandament: conté segons la cel·la en qüestió, els comandaments següents:  

- De l’interruptor i del seccionador de posta a terra.  

- Del seccionador y del seccionador de posta a terra.  

- De l’interruptor automàtic, així com l’indicador de presència de tensió i l’indicador mecànic de 

posició.  

• Compartiment de control: en cas de motorització del comandament de l’interruptor, aquest 

compartiment ve equipat amb un regleter de bornes i fusibles BT.  

- Característiques elèctriques  

- Tensió nominal ............................................................................ 36 kV  

- Nivell d’aïllament  

o Freqüència industrial (1 min)  

· a terra i entre fases ................................................... 70 kV  

o Impulso tipus llamp  

· a terra i entre fases ................................................. 170 kV  

- Intensitat assignada en funcions de línia .................................. 630 A  

- Intensitat assignada en funcions de protecció ......................... 200 A  

En la descripció de cada cel·la s’inclouen els valors propis corresponents a les intensitats nominals, 

tèrmica i dinàmica, etc. 

CEL·LA D’ENTRADA, SORTIDA TELECOMANDADA: CGM.3-3LP 

Conjunt compacte equipat amb tres funcions motoritzades de línia amb interruptor.  

Aquestes cel·les es cediran a la companyia Distribuidora (Interconnexió) 

El conjunt estanc amb una atmosfera de hexàfluorur de sofre SF6, té una tensió nominal de 36 kV amb 

una intensitat nominal de 630 A i poder de tall en curtcircuit de 20 kA eficaces en les funcions de línia i 

de 200 A en les de protecció. L’interruptor de la funció de línia serà un interruptor-seccionador amb un 

poder de tall en curtcircuit de 20 kA eficaços i un poder de tall de 50 kA cresta.  

El conjunt compacte incorporarà:  

- Seccionador de posta a terra en SF6.  

- Dispositius de detecció de presència de tensió incorporats a totes las funcions de línia.  

- 3 senyals de presència de tensió (per connectar als dispositius ja incorporats).  

- Bobina de obertura a emissió de tensió de 220 V CA. en les funcions de protecció.  

- Passatapes del tipus roscats de 630 A en les funcions de línia.  

- Passatapes del tipus endollables de 400 A en les funcions de protecció.  

- Comandament manual i palanca de maniobres.  

- Manòmetre pel control de la pressió del gas.  

Cel·la amb envolvent metàl·lica, formada per un mòdul amb els següents components: 
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- Joc de barres tripolar de 630 A. 

- Interruptor-seccionador en SF6 de 630 A, tensió de 36 kV i 20 kA. 

- Comandament CI1 manual.  

- Seccionador de posta a terra.  

- Indicadors lumínics de presència de tensió.  

- Preparada per connexió inferior de cable unipolar sec.  

- Embarrat de posta a terra.  

Característiques elèctriques:  

- Tensió assignada: ........................................................................... 36 kV.  

- Tensió suportada entre fases, i entre fases i terra:  

· a freqüència industrial (50 Hz), 1 minut: ...................... 70 kV ef.  

· a impulso tipus llamp: ............................................... 170 kV cresta.  

- Intensitat assignada en funcions de línia: .................................... 630 A.  

- Intensitat assignada en funcions de protecció. ........................... 200 A.  

- Intensitat nominal admissible en un seg: .................................... 20 kA ef.  

- Valor de cresta de la intensitat nominal admissible: ........... 50 kA cresta, 

és a dir, 2.5 cops la intensitat nominal admissible de curta durada. 

Característiques físiques:  

- Amplada: ................................................................................. 1.740 mm 

- Altura: ...................................................................................... 1.745 mm  

- Fons: ........................................................................................ 1.027 mm 

CEL·LA DE MESURA GGM.3-M 

Cel·la de mesura de tensió i intensitat amb entrada i sortida superior lateral, amb envolvent metàl·lica, 

que permet la incorporació en el seu interior dels transformadors de tensió i intensitat que s’utilitzen 

per donar els valors corresponents als aparells de mesura, control i comptadors de mesura d’energia.  

Està formada por un mòdul amb els següents components:  

- Jocs de barres tripolar de 630 A i 20 kA.  

- Entrada i sortida lateral.  

- 3 Transformadors de tensió unipolars, relació 27.500:V3/110:V3, 25VA, CL0.5, Ft= 1,9 .  

Característiques elèctriques:  

- Tensió assignada: ............................................................................ 36 kV  

Característiques físiques: 

- Amplada: ...................................................................................... 900 mm 

- Altura: ....................................................................................... 1.950 mm  

- Fons: ......................................................................................... 1.160 mm 

- Pes: ............................................................................................... 290 kg  

Altres característiques: 

- Transformadors de mesura: 3 TT d’aïllament sec i construïts segons les seves normes UNE i CEI. 
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CEL·LA DE PROTECCIÓ AMB INTERRUPTOR AUTOMÀTIC: CGM.3-V 

Cel·la amb envolvent metàl·lica, formada per un mòdul amb els següents components: 

- Joc de barres tripolars de 630 A per connexió superior i inferior amb cel·les adjacents.  

- Seccionador en SF6 de 630 A, tensió de 36 kV y 20 kA.  

- Comandament CS1 manual.  

- Interruptor automàtic de tall amb SF6 de 36 kV, intensitat de 630 A i poder de tall de 16 kA, amb 

bobina d’obertura a emissió de tensió 220 V c.a., 50 Hz.  

- Comandament RI manual.  

- Relé destinat a la protecció general o a un transformador. Disposarà de les següents proteccions i 

mesures: 

• Màxima intensitat de fase (50/51) amb un llindar baix temps dependent o independent i amb un 

llindar alt a temps independent.  

• Màxima intensitat de defecte a terra (50N/51N) amb un llindar baix a temps dependent o 

independent i amb un llindar alt a temps independent.  

• Mesura de les diferents corrents de fase.  

• Mesura de les corrents d’obertura (I1, I2, I3, I0).  

Tres pilots de senyalització en el frontal del relé indicaran l’estat (aparell en tensió, aparell no 

disponible per inicialització o errada interna, i pilot 'trip' d’ordre d’obertura).  

Característiques elèctriques:  

- Tensió assignada: ................................................................................ 36 kV.  

- Tensió suportada entre fases, i entre fases i terra:  

· a freqüència industrial (50 Hz), 1 minut: ............................... 70 kV ef.  

· a impulso tipus llamp: .................................................... 170 kV cresta.  

- Intensitat assignada en funcions de línia: ............................................. 630 A.  

- Intensitat assignada en interrup. automàtic. ........................................ 630 A.  

- Intensitat assignada en ruptofusibles. .................................................. 200 A.  

- Intensitat nominal admissible en un seg: ......................................... 20 kA ef.  

- Valor de cresta de la intensitat nominal admissible: .................. 50 kA 

cresta, és dir, 2.5 cops la intensitat nominal admissible de curta durada. 

- Graus de protecció de l’envolvent: ....................................................... IP3X.  

- Transformador de tensió unipolar, Arteche UCN-36, segons UNE-EN-60044:  

· Potència: ................................................................................ 600 VA  

· Factor de tensió: .................................................................... 1,2 Un  

· Tensió primària / secundària: ............................... 25.000/√3-220 V  

Característiques físiques:  

- Amplada: ...................................................................................   600 mm 

- Altura: ....................................................................................... 1.745 mm  

- Fons: .......................................................................................    850 mm 

- Pes: ............................................................................................... 255 kg  
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CEL·LA DE MESURA CGM.3-M 

Cel·la de mesura de tensió i intensitat amb entrada inferior i sortida superior lateral, amb envolvent 

metàl·lica, que permet la incorporació en el seu interior dels transformadors de tensió i intensitat que 

s’utilitzen per donar els valors corresponents als aparells de mesura, control i comptadors de mesura 

d’energia. Està formada por un mòdul amb els següents components:  

- Jocs de barres tripolar de 630 A y 20 kA.  

- Entrada inferior per cable sec i sortida superior dreta.  

- 3 Transformadors d’intensitat de relació 20/5A, 10VA CL.0.5S, Ith=200In, gama extensa 150 % i 

aïllament 36 kV.  

- 3 Transformadors de tensió unipolars de relació 27.500:V3/110:V3, 25VA, CL0.5, Ft= 1,9 i aïllament 

36 kV.  

Característiques elèctriques:  

- Tensió assignada: .......................................................................... 36 kV  

Característiques físiques: 

- Amplada: ................................................................................... 900 mm 

- Altura: ..................................................................................... 1.950 mm  

- Fons: ....................................................................................... 1.160 mm 

- Pes: ............................................................................................... 290 kg  

Altres característiques: 

- Transformadors de mesura: 3 TT y 3 TI d’aïllament sec i construïts atenent a les corresponents 

normes UNE i CEI. 

CEL·LA DE LÍNIA 

Cel·la de la gama CGM.3-L. Cel·la amb envolvent metàl·lica, formada per un mòdul amb els següents 

components: 

- Joc de barres tripolar de 630 A. 

- Interruptor-seccionador en SF6 de 630 A, tensió de 36 kV i 20 kA. 

- Comandament CI1 manual.  

- Seccionador de posta a terra.  

- Indicadors lumínics de presència de tensió.  

- Preparada per connexió inferior de cable unipolar sec.  

- Embarrat de posta a terra.  

Característiques elèctriques:  

- Tensió assignada: ........................................................................... 36 kV.  

- Tensió suportada entre fases, i entre fases i terra:  

· a freqüència industrial (50 Hz), 1 minut: ...................... 70 kV ef.  

· a impulso tipus llamp: ............................................... 170 kV cresta.  

- Intensitat assignada en funcions de línia: .................................... 630 A.  

- Intensitat assignada en funcions de protecció. ........................... 200 A.  

- Intensitat nominal admissible en un seg: .................................... 20 kA ef.  

- Valor de cresta de la intensitat nominal admissible: ........... 50 kA cresta, 

és a dir, 2.5 cops la intensitat nominal admissible de curta durada. 
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Característiques físiques:  

- Amplada: ................................................................................... 418 mm 

- Altura: ..................................................................................... 1.400 mm  

- Fons: .......................................................................................... 850 mm 

 

AJUSTAMENT DE LES PROTECCIONS 

Per assegurar el bon funcionament dels Productors de Règim Especial (PRE), connectats a la xarxa 

d’ENDESA i d’acord amb la reglamentació oficial, s’hauran de muntar les següents proteccions a la 

interconnexió i alimentades pels transformadors abans mencionats. Les proteccions que aquí es descriuen 

es refereixen principalment a les que desconnecten la central de generació de la xarxa, encara que també 

se requereixen equips de proteccions en la central i altres dispositius. 

• Protecció contra sobreintensitats 

• Protecció de màxima tensió homopolar (per faltes a terra en la xarxa) 

• Protecció de màxima i mínima tensió 

• Protecció de màxima i mínima freqüència. 

• Protecció de potència direccional (relé) 

Aquestes proteccions són les mínimes i imprescindibles per poder connectar un generador a la xarxa 

d’ENDESA. De totes maneres, la propietat o empresa explotadora del PRE, a més, podrà muntar aquelles 

proteccions que consideri necessàries sempre i quan s’acordi prèviament amb ENDESA. 

PROTECCIÓ DE SOBREINTENSITAT DE FASES (50-51) 

Protecció de sobreintensitat trifàsica, amb mesura independent per cada fase (o tres relés monofàsics), 

de les següents característiques: 

- Intensitat nominal: 5 A. 

- Consumo màxim de les entrades de mesura: 0,5 VA. Unitat a temps dependent 

- Llindar arrancada ajustable entre 0,5 y 2 In en esglaons de 0,1 In. 

- Característica a temps dependent tipus Normal Inversa segons CEI-255-4. 

- Índex de temps (k) ajustable entre 0,05 i 1 en esglaons de 0,01. Unitat a temps independent 

(instantani) 

- Etapa a temps independent amb llindar ajustable entre 2 In i 20 In en esglaons de 0,1 In. 

- Temps mínim d’operació no superior a 50 ms. 

- Temps addicional ajustable entre 0 i 5 s en esglaons de 50 ms. 

Les magnituds d’entrada les prendrà dels secundaris dels transformadors d’intensitat. 

PROTECCIÓ DE SOBREINTENSITAT HOMOPOLAR (50N- 51N) 

Protecció de sobreintensitat per faltes a terra de les següents característiques: 

- Intensitat nominal 1 A. 

- Consumo màxim de l’entrada de mesura: 0,05 VA. Unitat a temps dependent 

- Llindar d’arrancada ajustable entre 0,1 i 0,8 In en esglaons de 0,1 In. 

- Característica a temps dependent tipus Normal Inversa segons CEI-255-4. 

- Índex de temps (k) ajustable entre 0,05 y 1 en esglaons de 0,01. Unitat a temps independent 
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(instantani) 

- Etapa a temps independent amb llindar ajustable entre 0,5 In i 5 In en esglaons de 0,1 In. 

- Temps addicional ajustable entre 0 i 5 s en esglaons de 50 ms. La magnitud d’entrada es podrà 

prendre de: 

a) secundari del transformador d’intensitat toroidal. 

b) connexió en estrella dels secundaris dels transformadors d’intensitat. 

PROTECCIÓ DE SUBTENSIÓ DE FASES (27) 

Protecció de mínima tensió, amb mesura independent entre fases pels tres bucles (RS, ST y RT) o tres 

relés independents entre fases, de les següents característiques: 

- Llindar d’arrancada ajustable entre 75 i 110 V en esglaons de 1 V. 

- Temps mínim d’operació no superior a 50 ms. 

- Temps addicional ajustable entre 0 i 1 s en esglaons de 50 ms. 

Prendrà la magnitud de mesura dels secundaris 110/√3 V (50 VA cl. 0,5) dels trafos de tensió. 

PROTECCIÓ DE SOBRETENSIÓ DE FASES (59) 

Protecció de màxima tensió entre fases de les següents característiques: 

- Llindar d’arrancada ajustable entre 100 i 150 V en esglaons de 1 V. 

- Temps mínim d’operació no superior a 50 ms. 

- Temps addicional ajustable entre 0 i 1 s en esglaons de 50 ms. 

Prendrà la magnitud de mesura dels secundaris 110/√3 V (50 VA cl. 0,5) dels trafos de tensió. 

PROTECCIÓ DE SOBRETENSIÓ HOMOPOLAR (64) 

Protecció   de   màxima   tensió   homopolar   a   temps   independent   de   las   següents característiques: 

- Llindar de arrancada ajustable entre 3 i 50 V en esglaons de 1 V. 

- Temps mínim d’operació no superior a 50 ms. 

- Temps addicional ajustable entre 0 i 1 s en esglaons de 50 ms. 

Prendrà la magnitud de mesura del triangle obert format amb els secundaris 110/3 V (50 VA 3P). 

PROTECCIÓ DE SUBFREQÜÈNCIA (81m) 

Protecció de mínima freqüència de les següents característiques: 

- Llindars d’arrancada ajustable entre 47 i 50 Hz en esglaons de 0,1 Hz. 

- Temps d’operació ajustable entre 0,1 i 1 s en esglaons de 50 ms. 

Prendrà la magnitud de mesura dels secundaris 110/√3 V (50 VA cl. 0,5) dels trafos de tensió. 

PROTECCIÓ DE SOBREFREQÜÈNCIA (81M) 

Protecció de màxima freqüència de les següents característiques: 

- Llindar d’arrancada ajustable entre 50 i 53 Hz en esglaons de 0,1 Hz. 
- Temps d’operació ajustable entre 0,1 i 1 s en esglaons de 50 ms. 

Prendrà la magnitud de mesura dels secundaris 110/√3 V (50 VA cl. 0,5) dels trafos de tensió. 
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ALTRES REQUERIMENTS 

La disposició mecànica permetrà el precinte dels elements d’ajustament dels relés. Les funcions de 

protecció abans indicades podran ser realitzades de forma agrupada per un o varis relés multifunció. 

Les proteccions de la interconnexió seran implementades per equips exclusivament dedicats a la 

realització d’aquestes funcions, no admetent-se que estiguin integrades amb altres funcionalitats de la 

instal·lació del PRE, com per exemple el sistema de control de grups. 

Els relés seran preferentment digitals, i dotats d’autosupervisió. Els relés compliran amb l’assaig 

d’aïllament, en modes comú i diferencial, a 2 kV – 50 Hz – 1 minut, segons CEI-255-5. El consum màxim 

en les entrades de mesura dels relés voltimètrics no serà superior a 1 VA. 

Les proteccions compliran amb els nivells d’assaig per compatibilitat electromagnètica establerts per 

entorn de subestació de MT en l’informe de UNIPEDE “Elèctrical and electronic Apparatus for Generating 

Stations and Substations” de gener 1.995. 

CRITERIS D’AJUSTAMENT DE LES PROTECCIONS 

Tots els valors indicats són en primari de transformadors de mesura. 

PROTECCIÓ DE SOBREINTENSITAT DE FASES (50-51) 
- Llindar d’arrancada.....................................130% Ic máx. 
- Tipus de corba..............................................Normal inversa (segons CEI-255-4) 
- Índex de la corba (k)....................................0,05 
- Llindar disparo instantani ...........................3 x llindar arrancada 
- Temps màxim operació D.I. ........................60 ms 

Nota: Ic máx. = màxima intensitat de pas per la interconnexió, prevista considerant les diferents 
situacions possibles de la generació i consum. 

PROTECCIÓ DE SOBREINTENSITAT HOMOPOLAR (50N-51N) 
- Llindar d’arrancada.....................................2 A (màxim 4 A si no es disposa de toroidal) 
- Tipus de corba.............................................Normal inversa (segons CEI-255-4) 
- Índex de la corba (k)....................................0,05 
- Llindar disparo instantani ...........................10 A 
- Temps màxim operació D.I. ........................60 ms 

PROTECCIÓ SUBTENSIÓ DE FASES (27) 
- Llindar d’arrancada..................................85% tensió de servei en el punt de connexió 
- Temps d’operació ...................................0,1 s 

PROTECCIÓ SOBRETENSIÓ DE FASES (59) 
- Llindar d’arrancada..................................110% tensió de servei en el punt de connexió 
- Temps d’operació .....................................0,1 s 

PROTECCIÓ SOBRETENSIÓ HOMOPOLAR (64) 
- Llindar d’arrancada...................................3% tensió de servei en el punt de connexió 
- Temps d’operació .....................................0,1 s 

PROTECCIÓ DE SUBFREQÜÈNCIA (81m) 
- Llindar d’arrancada...................................47,5 Hz (fotovoltaics) y 49,0 Hz (resta) 
- Temps d’operació .................................0,1 s 

PROTECCIÓ DE SOBREFREQÜÈNCIA (81M) 
- Llindar d’arrancada...................................51,0 Hz 
- Temps d’operació .......................................0,1 s 
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POSTA A TERRA  

Posta a terra de protecció  

Totes les parts metàl·liques no unides als circuits principals de tots els aparells i equips instal·lats en 

el Centre de Transformació s’uneixen a la terra de protecció: envolvents de les cel·les, quadres de BT, 

reixetes de protecció, carcassa dels transformadors, etc. , així com l’armadura de l’edifici (si aquest és 

prefabricat). No s’uniran, per contra, les reixetes i portes metàl·liques del centre, si són accessibles des 

de l’exterior.  

Posta a terra de servei  

Amb l’objecte d’evitar tensions perilloses en BT, degut a faltes en la xarxa de MT, el neutre del 

sistema de BT es connecta a una toma de terra independent del sistema de MT, de tal forma que no 

existeix influència en la xarxa general de terra, per lo qual s’utilitza un cable de coure aïllat.  

El disseny preliminar de la instal·lació de posta a terra es realitza basant-se en les configuracions tipus 

presentades en l’Annex 2 del Mètode de Càlcul de terres d’UNESA, que estigui d’acord amb la forma i 

dimensions del Centre, segons el mètode de càlcul desenvolupat per aquest organisme. 

INSTAL·LACIONS SECUNDÀRIES  

- Enllumenat: l’interruptor es situarà al costat de la porta d’entrada, de forma que el seu accionament 

no representi perill per la seva proximitat a la MT. L’interruptor accionarà els punts de llum necessaris 

per la suficient i uniforme il·luminació de tot el recinte del centre.  

- Separació física entre propietats: separació metàl·lica per la separació entre la part de la companyia 

distribuïdora i el titular de la instal·lació. 

- Protecció contra incendis: segons la MIE-RAT 14 en aquelles instal·lacions amb transformadors o 

aparells el dielèctric dels quals sigui inflamable, s’inclourà un extintor d’eficàcia 89B. Aquest extintor 

es col·locarà a l’interior i, en tot cas, a una distància no superior a 15 metres d’aquesta.  

- Armari de primers auxilis: el Centre de Transformació compta amb un armari de primers auxilis. 

- Mesures de seguretat: per la protecció del personal i equips, s’ha de garantir que:  

• No serà possible accedir a les zones normalment en tensió, si aquestes no han estat posades a terra. 

Per això, el sistema d’enclavaments intern de les cel·les ha d’afectar el comandament de l’aparell 

principal, del seccionador de posta a terra i a les tapes d’accés als cables.  

• Las cel·les d’entrada i sortida seran amb aïllament integral i tall en gas, i les connexions entre els 

seus embarrats hauran de ser apantallades, aconseguint amb això la insensibilitat als agents 

externs, i evitant d’aquesta forma la pèrdua del subministre en els Centres de Transformació 

interconnectats amb aquest, inclús en l’eventual cas d’inundació del Centre de Transformació.  

• Els bornes de connexió de cables i fusibles seran fàcilment accessibles als operaris de forma que, 

en el manteniment, la posició de treball normal no manqui de visibilitat sobre aquestes zones.  

• Els comandaments de l’aparamenta estaran situats front a l’operari en el moment de realitzar 

l’operació, i el disseny de l’aparamenta protegirà a l’operari de la sortida de gasos en cas d’un 

eventual arc intern.  

• El disseny de les cel·les impedirà la incidència dels gasos d’escapament, produïts en el cas d’un arc 

intern, sobre els cables de MT i BT. Per això, aquesta sortida de gasos no ha d’estar enfocada en 

cap cas cap a la fossa de cables. 
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SISTEMA DE TELEDISPAR 

S’instal·larà un sistema de teledispar que actuarà sobre l’interruptor general –INTERRUPTOR 

FRONTERA- que produirà l’obertura de l’interruptor d’interconnexió com a conseqüència de l’obertura de 

l’interruptor de capçalera de línia en la subestació. 

El temps total d’actuació del teledispar, mesurat entre l’instant en que s’aplica l’ordre de dispar en 

l’entrada de l’equip de la subestació i l’instant en que s’aplica la tensió a la bobina de dispar de l’interruptor 

d’interconnexió, no serà superior a 200 ms. 

Disposarà d’eco de confirmació d’arribada del teledispar al PRE. El temps entre l’instant en que s’aplica 

l’ordre de dispar en l’entrada de l’equip de la subestació i l’instant en que es tanca el contacte de senyalització 

de confirmació en aquest mateix equip, no serà superior a 300 ms. 

L’enllaç de comunicacions entre equips de subestació i PRE serà de disponibilitat permanent. 

L’ equip de teledispar situat en la subestació estarà alimentat a 48 Vcc. i generarà les següents alarmes 

i indicacions mitjançant contactes normalment oberts: 

a) Alarma d’errada de comunicacions. 

b) Alarma d’errada equip. 

c) Confirmació d’arribada ordre teledispar a PRE. 

d) Indicació d’estat obert / tancat de l’interruptor d’interconnexió. 

A més, el sistema de teledispar també efectuarà la captació en la interconnexió y transmissió a la 
subestació dels senyals analògics següents: 

a) Mesura de potència activa (MW). 

b) Mesura de potència reactiva (MVAr), 

c) Mesura de tensió (kV). 

Les sortides d’aquestes mesures en l’equip de la subestació seran en 0...1 mA. 

Connexions i desconnexions del PRE 

Per cada PRE existirà un únic interruptor d’interconnexió amb la xarxa de E-Distribución, 

independentment del número de generadors de la central. Totes les proteccions indicades anteriorment 

provocaran l’obertura de l’interruptor d’interconnexió. Els circuits de dispar de les proteccions actuaran 

sobre aquest interruptor sense passar a través de relé o elements auxiliars. 

2.3. DESCRIPCIÓ INSTAL·LACIÓ D’INTERCONNEXIÓ  

Per la interconnexió, el punt de connexió a 25.000 V serà únic pel total de les instal·lacions del parc, en 

la xarxa de Mitja Tensió de la companyia distribuïdora, ubicat en les coordenades aproximades UTM, Datum 

ETRS89 X: 491.086 m, Y: 4.663.986 m (FUS 31). 

Comprèn la línia soterrada que alimentarà el CMM FV ubicat en el llindar del perímetre del parc i aquesta 

instal·lació ve donada per les condicions tècniques enviades per la companyia distribuïdora. Especifica que 

es realitzaran dues conversions de línia aèria-soterrada en una torre metàl·lica existent ubicada sota la línia 

de 25 kV anomenada Orriols, de la S.E. JUIA. El CMM es situa a l’interior de la finca, amb accés des de la via 

pública, on s’ubica el seccionament de la línia, interruptor frontera, equip de proteccions, comptatge, etc.  

La línia subterrània serà de doble circuit, 2x(3x1x240 mm2 Al), i tensió d’aïllament 18/30 kV.  
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2.4. MESURA DE L’ENERGIA ELÈCTRICA  

Els equips de mesura han de complir l'estipulat en el RD 1110/2007, així com en les seves instruccions 

tècniques complementàries aprovades en l'Ordre de 12 d'abril del 1999. 

El punt de mesura, segons la ITC-RAT-19 del Reglament sobre condicions tècniques i garanties de 

seguretat en Instal·lacions Elèctriques d'Alta Tensió, s'establirà de la banda de les instal·lacions del client. 

En referència als consums associats a la instal·lació de generació, només es podran connectar els 

Serveis Auxiliars propis d'ella i el consum serà registrat pel comptador de generació bidireccional. 

La ubicació dels equips de mesura serà en un armari de mesura o mòduls de doble aïllament, on s'ubica 

el comptador, el mòdem i la regleta de verificació, i estaran a l'interior del Centre de Maniobra i Mesura,  

amb fàcil, lliure i permanent accés des de la via pública o podrà instal·lar-se a l'exterior, previ acord amb 

la companyia distribuïdora. Es permetrà la instal·lació de l'armari de mesura sobre un suport basculant 

que permeti treballs sobre l'equip de mesura tant des de l'interior com des de l'exterior de centre. 

Els equips de mesura estaran constituïts pels següents elements: 

- 3 Transformadors d'intensitat. 

- 3 Transformadors de tensió. 

- 1 comptador / registrador. 

- 1 mòdem extern. S'acceptarà intern si la seva substitució, en cas d'avaria, no suposa trencament de 

precintes ni afecta la mesura. 

- 1 regleta de verificació que permeti la verificació i / o substitució del comptador, sense tallar 

l'alimentació del subministrament. 

- 1 armari de mesura o mòduls de doble aïllament. 

- 1 base Schuko, un interruptor magnetotèrmic i un relé diferencial per a la connexió de 

comunicacions remotes. 

- Conjunt de conductors d'unió entre els secundaris dels transformadors de mesura i el comptador. 

2.4.1. TELEMESURA EN TEMPS REAL 

D’acord amb les Especificacions Particulars EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U., en el document 

NRZ140 de Instal·lacions privades connectades a la xarxa de distribució Generadores en Alta i Mitja Tensió, 

amb objecte de garantir la fiabilitat, seguretat i qualitat del sistema elèctric, el generador enviarà mesures 

en temps real als centres de control d’EDE, independentment de l’enviament de mesures que com a 

productor està obligat a realitzar a l’Operador del Sistema (Red Elèctrica de España). 

La instal·lació generadora haurà de disposar d’un sistema de telecontrol que enviarà a EDE, a més de 

les telemesures en temps real, l’estat de l’interruptor automàtic de protecció, estat de les proteccions, i 

qualsevol senyal o alarma crítica. Aquesta informació tindrà com a objecte prevenir les incidències en la 

xarxa al variar les condiciones d’explotació de la generació. EDE entregarà al generador l’especificació 

tècnica de detall del sistema de telecontrol i tele supervisió per generadors. 

En el cas de què l’equip de telemesura comparteixi algun element amb el sistema de mesura per 

facturació, haurà d’assegurar-se que, en cap cas, el seu funcionament interfereixi amb el subministrament 

de dades per la correcta facturació i liquidació de l’energia.  
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3. CÀLCULS 

3.1. INCLINACIÓ, ORIENTACIÓ I DISTÀNCIA ENTRE PANELLS 

 

Es dissenya el parc solar amb una distància entre files de 10 m.   
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3.2. DISSENY DEL CAMP FOTOVOLTAIC 

Per al disseny del parc s’ha realitzat el càlcul del nombre de panells en sèrie (string) per a cada inversor, 

que a continuació es mostra. En aquest sentit, en aquesta planta es preveu utilitzar una configuració 

concreta per l’inversor de 215 kW i una altra distribució de sèries per l’ondulador de 185 kW.   

Generador A: 486 mòduls JINKO model JKM540M-72HL4-V connectats a l’inversor Huawei 
SUN2000-215KTL-H0 de 215 kW (9 entrades MPPT utilitzades: (A:27x2, B:27x2, C:27x2, D:27x2, 
E:27x2, F:27x2, G:27x2, H:27x2, I:27x2). 

Inclinació del camp fotovoltaic 30º 

Azimut del camp fotovoltaic 0º 

Nombre de mòduls per sèrie 
(MPPTA/MPPTB/MPPTC/MPPTD/MP
PTE/ 
MPPTF/MPPTG/MPPTH/MPPTI) 

(27+27/27+27/27+27/27+27/27+27/27+27/27+27/27+27/27+27) 

Nombre de sèries 18 

Nombre de sèries en paral·lel - 

Nombre totals de mòduls  486 

Potència (kWp) 262,44 

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

(28,30/28,30/28,30/28,30/28,30/28,30/28,30/28,30/28,30) 

Intensitat de curtcircuit per entrada. Isc 
(A)  

(27,70/27,70/27,70/27,70/27,70/27,70/27,70/27,70/27,70) 

Intensitat de màxima potència per 
entrada a STC (A)  

(26,54/26,54/26,54/26,54/26,54/26,54/26,54/26,54/26,54) 

Tensió màxima potència a STC. Vmpp 
STC (V).  

(1.098,9/1.098,9/1.098,9/1.098,9/1.098,9/1.098,9/1.098,9/1.098,9/1.098,9) 

Tensió circuit obert Voc STC (V)  
(1.334,34/1.334,34/1.334,34/1.334,34/1.334,34/1.334,34/1.334,34/1.334,34/

1.334,34) 

Tensió Voc (V) a Tª (-10ºC) (V)  
(1.465,11/1.465,11/1.465,11/1.465,11/1.465,11/1.465,11/1.465,11/1.465,11/

1.465,11) 

 

 Compliment dels valors límits admissibles de funcionament: 

 Tensió màxima de funcionament a -10˚C: 1.465,11 V < 1.500,00 V -> OK 

 Tensió mínima de funcionament a 70˚C: 960,44 V > 500,00 V -> OK 

 Tensió nominal per MPPT: 1.098,9 V es situa entre 500,00 i 1.500,00 V -> OK 

 Intensitat de curtcircuit màx. entrada MPPT a l’inversor a 70˚C: 28,30 A < 50,00 A -> OK 
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Generador B: 414 mòduls JINKO model JKM540M-72HL4-V connectats a l’inversor Huawei 
SUN2000-185KTL-H1 de 185 kW (9 entrades MPPT utilitzades: (A:23x2, B:23x2, C:23x2, D:23x2, 
E:23x2, F:23x2, G:23x2, H:23x2, I:23x2). 

Inclinació del camp fotovoltaic 30º 

Azimut del camp fotovoltaic 0º 

Nombre de mòduls per sèrie 
(MPPTA/MPPTB/MPPTC/MPPTD/MP
PTE/ 
MPPTF/MPPTG/MPPTH/MPPTI) 

(23+23/23+23/23+23/23+23/23+23/23+23/23+23/23+23/23+23) 

Nombre de sèries 18 

Nombre de sèries en paral·lel - 

Nombre totals de mòduls  414 

Potència (kWp) 223,56 

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

(28,30/28,30/28,30/28,30/28,30/28,30/28,30/28,30/28,30) 

Intensitat de curtcircuit per entrada. Isc 
(A)  

(27,70/27,70/27,70/27,70/27,70/27,70/27,70/27,70/27,70) 

Intensitat de màxima potència per 
entrada a STC (A)  

(26,54/26,54/26,54/26,54/26,54/26,54/26,54/26,54/26,54) 

Tensió màxima potència a STC. Vmpp 
STC (V).  

(936,1/936,1/936,1/936,1/936,1/936,1/936,1/936,1/936,1) 

Tensió circuit obert Voc STC (V)  
(1.136,66/1.136,66/1.136,66/1.136,66/1.136,66/1.136,66/1.136,66/1.136,66/

1.136,66) 

Tensió Voc (V) a Tª (-10ºC) (V)  
(1.248,06/1.248,06/1.248,06/1.248,06/1.248,06/1.248,06/1.248,06/1.248,06/

1.248,06) 

 

 Compliment dels valors límits admissibles de funcionament: 

 Tensió màxima de funcionament a -10˚C: 1.248,06 V < 1.500,00 V -> OK 

 Tensió mínima de funcionament a 70˚C: 853,72 V > 500,00 V -> OK 

 Tensió nominal per MPPT: 936,1 V es situa entre 500,00 i 1.500,00 V -> OK 

 Intensitat de curtcircuit màx. entrada MPPT a l’inversor a 70˚C: 28,30 A < 40,00 A -> OK  
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3.3. CÀLCUL DE L'ESTRUCTURA DE SUPORT 

INTRODUCCIÓ 

L'empresa fabricant de l'estructura de suport, SCHLETTER SOLAR GMBH, garanteix l'estabilitat de la 

estructura que suportarà els panells.  

Aquesta està planificada per a un sistema de suport tipus FS-Duo 2V, amb dos suports clavats al terreny 

i preparat per la fixació de 2 fileres de panells solars en vertical. 

En els càlculs annexos, si pot observar la següent documentació: 

COMPROVACIONS 

- Es verifiquen les corretges o perfils Zeta. 

- Es verifiquen els perfils transversals Eta. 

- Es verifiquen els suports que es claven al sòl SRF6. 

- Es verifiquen els empalmaments i unions. 

En aquests càlculs s’hi ha considerat la normativa següent: 

- CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ. 

- UNE-EN 1990 Bases de disseny estructural. 

- UNE-EN 1991.01.03/NA Accions generals-càrregues de neu. 

- UNE-EN 1991-1-4/NA Accions generals-càrregues de vent. 

- UNE-EN 1993 Esbós, càlcul i mesurament d'estructures d'acer. 

- UNE-EN 1997 Esbós, càlcul i mesurament en la geotècnia. 

- UNE-EN 1998 Disseny sísmic d'estructures. 

- UNE-EN 1999 Esbós, càlcul i mesurament d'estructures d'alumini. 

- UNE-EN 1990 Execució d'estructures de suport d'acer i alumini. 

- UNE-EN ISO 14713 Recobriments de zinc - directrius i recomanacions per a la protecció davant 

la corrosió de construccions de ferro i acer. 

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA 

A l'annex IV s'adjunta la memòria de càlcul de l'estructura de suport realitzat pel fabricant. 

 

3.4. DADES DE RADIACIÓ SOLAR 

Les dades de radiació per l’elaboració de l’estudi energètic, s’han obtingut a partir de les dades del Servei 

Meteorològic de Catalunya (Meteocat) concretament, com es mostra a continuació, de l’estació 

meteorològica de Banyoles. 
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3.5. ESTUDI ENERGÈTIC 

En aquest apartat s’estudiarà el disseny de la instal·lació, comprovant com els principals paràmetres 

energètics de l’emplaçament escollit influeixen sobre el rendiment, la rendibilitat i el medi ambient. 

El càlcul de l’energia produïda pel sistema fotovoltaic s’ha efectuat seguint les indicacions del Pliego de 

Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a la Red del IDAE i el programa de càlcul PVSYST, V6.81. 

Aquest software realitza simulacions de funcionament de sistemes fotovoltaics connectats a xarxa, 

permetent importar una base de dades de radiació i condicions climàtiques externes, ja exposades 

anteriorment, simulant la radiació incident i els diferents components del sistema. 

PÈRDUES ENERGÈTIQUES 

Per ombres: Es consideraran unes pèrdues per ombres de 2,85%. 

Pel factor IAM: Es consideren unes pèrdues del 0,36%. 

Per brutícia dels mòduls fotovoltaics: les pèrdues degudes a l’acumulació de partícules de pols sobre els 

mòduls s’estimen en un 3%. 

Per desajust o fenomen “mismatch”: Les pèrdues per desajust entre mòduls i cadenes ascendeix a 4%.  

Per irradiància: les pèrdues degut al nivell d’irradiància són del -0,13%. 

Per temperatura: les pèrdues de temperatura s’han calculat amb les dades de temperatura mitja mensual, 

amb el resultat de 5,94%. 

Per degradació fotònica: LID (Light Induced Degradation). Es consideren unes pèrdues del 2%. 

Per cablejat: Segons el Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE, les pèrdues del cablejat tant de CA com 

de CC seran com a màxim de l’1,5%. En total contribueixen en un 1,33%. 

En el inversor: Segons les dades facilitades pel fabricant i les condicions nominals de funcionament, 

l’inversor participa en unes pèrdues de 1,77%. 

Concepte de Performance Ratio: El factor de rendiment total o Performance Ratio (PR), és l’eficiència de 

la instal·lació solar en condicions reals de treball, que té en compte els diferents tipus de pèrdues 

enumerades anteriorment. 

PR = (1-A) x (1-B) x (1-C) x (1-D) x (1-E) x (1-F) x (1-G) x (1-H) = 79,26% 

PREVISIÓN ANUAL DE PRODUCCIÓ ENERGÈTICA 

Es preveu una producció energètica total anual de 3.087 MWh, amb una producció específica anual de 

1.505 kWh/kWp.  

A continuació, es mostren els resultats dels càlculs: 
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3.6. BALANÇ MEDIAMBIENTAL 

Per al càlcul d'estalvi d'Emissions de gasos d'Efecte hivernacle, s'utilitza la metodologia establerta per 

la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). L'estimació del mix energètic es realitza sempre 

amb les últimes dades disponibles de fonts oficials. 

Segons la nota informativa sobre metodologia d'estimació del mix elèctric per part de l'Oficina Catalana 

del Canvi Climàtic, el mix elèctric de l’any 2020 és de 0,25 kg CO2/kWh elèctric. 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

MIX ELÈCTRIC 
(g CO2/kWh) 

250 241 321 392 308 398 

Amb la producció anual de 3.087 MWh d'energia neta, s’obtindrà un estalvi d'emissions de CO2 

equivalents de 771,75 tn CO2 per any. 

3.7. CÀLCULS ELÈCTRICS DE BT 

En un projecte com aquest, el correcte dimensionat del cablejat és un factor clau en el disseny de la instal·lació. 

Per un costat, influeix en el pressupost, i per l’altre per maximitzar l’eficiència de la instal·lació. 

El REBT limita les pèrdues dels diferents trams de la instal·lació. En funció d’aquests valors màxims i de 

les característiques específiques de la instal·lació, es determinarà la secció òptima de cadascun dels trams 

de cablejat. 

Els diferents trams de cablejat en què dividirem la instal·lació seran: 

- CC-Cablejat entre mòduls i entre mòduls e inversors Cable de 2x4, 2x6 i/o 2x10 mm2 Cu 

- CA-Inversors i quadre de Baixa tensió del CT  Cable de 3x240 mm2 Al 

L’elecció del cable es fonamentarà en dos criteris: caiguda de tensió i criteri tèrmic. 

3.7.1. CAIGUDA DE TENSIÓ 

Corrent continu: La caiguda de tensió ∆� que es produeix en una línia amb corrent continu sense tenir 

en compte la inducció de la línia i sent coneguda la potència, ve donada per la següent expressió: 

 

∆� = �×�×�
�×	×
  � = �


  

On:  P= Potència nominal (W) 
U=Tensió nominal en el camp fotovoltaic (V) 
I=Intensitat de curtcircuit dels panells (A) 
L=Longitud de la línia (m) 
S=Secció del conductor (mm2) 
C=Conductivitat de l’element que forma el conductor, en aquest cas serà coure i la seva conductivitat 
depèn de la temperatura: -(0,0006*T2)-(0,1086*T)+58,4 �/mm2 
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Sabent que la caiguda de tensió màxima no pot ser superior a 1,5% (les cdt poden ser variables, però 

la suma de tots els trams de continua no pot superar aquest valor de 1,5%), prenent com conductivitat 

del coure 56 Ω/mm2 a T ª ambient, s’obtenen les diferents seccions dels cablejats per cada tram. 

Donat que amb aquesta expressió obtenim la secció mínima del cable per evitar que les pèrdues 

superen els límits permesos, sempre sobredimensionat la secció fins la primera mesura normalitzada 

superior, adaptant-se d’aquesta manera a les recomanades per els fabricants. 

 

Corrent altern: La caiguda de tensió ∆� que es produeix en una línia amb corrent altern despreciant 

la inducció de la línia i sent coneguda la potència, ve inducció de la línia i sent coneguda la potència, ve 

donada per la següent expressió: 

 Per trifàsic: 

∆� =  × �
� × � × �                      � = 

cos � × √3 × � 

 Per monofàsic: 

∆� = 2 ×  × �
� × � × �                       � = 

cos � × � 

 

On: P=Potència nominal (W) 
U=Tensió nominal en xarxa (230/400V) 
I= Intensitat (A) 
L=Longitud de la línia (m) 
S=Secció del conductor (mm2) 
cos ϕ= Factor potència 1 
C=conductivitat de l’element que forma el conductor, en aquest cas serà coure i la 
conductivitat depèn de temperatura: -(0,0006*T2)-(0,1086*T)+58,4 �/mm2 

Sabent que la caiguda de tensió màxima no pot ser superior a 1,5% i prenent com conductivitat del 

coure 56 Ω/mm2 a Tª ambient, s’obtenen les diferents seccions del cablejat per cada tram. En cas 

d’utilitzar alumini es prendrà una conductivitat de 35 Ω/mm2. 

3.7.2. COMPROVACIÓ TÈRMICA 

La secció dels conductors complirà, a més del criteri de caigudes de tensió exposat anteriorment, amb 

el criteri tèrmic. Aquest criteri prové de l’efecte Joule, ja que l’emissió de calor ha de ser inferior a la 

suportada pel cable. 

Tal i com es mostra a continuació, tots els trams compleixen les condicions del Reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensió, ja que la intensitat que circula pels cables, augmentada un 25% (segons ITC 40 del REBT) 

no supera les màximes admissibles, un cop aplicats els coeficients de reducció indicats en el reglament. 

Existeixen uns valors de correcció que depenen de la Tª ambient, l’agrupació de cables, resistivitat 

tèrmica del terreny, profunditat de soterrament, etc. 

A partir de les fórmules i consideracions aplicades anteriorment es defineixen les següents taules, on 

s’especifiquen tots els valors de les seccions i caigudes de tensió de cada tram, i les comprovacions per 

criteri tèrmic. Respecte el sistema de canalitzacions, es complirà amb l’ITC-BT-21.  
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El cablejat de la instal·lació es conduirà a través de safates de PVC i/o metàl·liques, perforades i amb 

tapa, tubs corrugats flexibles i tubs enterrats. La canalització UNEX instal·lada sobre paret disposa de 

protecció IP4X permetent conductors aïllats de tensió assignada 450/750 V. L’espai lliure de les safates 

serà superior a l’espai ocupat pels cables elèctrics. Tots els circuits que es trobin en contacte han d’estar 

aïllats per la tensió assignada més alta, és a dir, els cables solars amb tensió d’aïllament 1,8 kV no poden 

conduir-se amb cables 0,6/1 kV ja que la tensió màxima assignada és de 1.500 V. 

Per a calcular el factor de correcció sobre la intensitat admissible dels cables solars que es troben a 

l’aire lliure s’haurà de tenir en compte l’escalfament de la superfície dels cables amb relació a la 

temperatura ambient. En aquests casos s’aplica el factor de correcció de 0,9 o inferior tal i com recomana 

la norma UNE 211.435. 

Cal diferenciar els cables termoplàstics dels termoestables. La diferència recau en la temperatura que 

pot suportar el seu aïllament i no en funció de la composició. D’aquesta manera si un cable suporta 70ºC 

serà termoplàstic i es buscarà la seva intensitat màxima admissible com a PVC tot i que el seu aïllament 

no en contingui. No obstant, s’utilitzaran sempre cables termoestables.  

Els cables no actius com el neutre i el terres no es tenen en compte a l’hora d’aplicar els factors de 

correcció per agrupament de circuits.  

S’ha procedit a calcular segons allò que disposa la ITC-19 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió 

són els següents: 

3.7.3. LÍNIES C.C.  

La tensió màxima dels conductors de corrent continu serà de 1.500 V mentre que el seu aïllament mínim 

serà de 1.800 V. Per altra banda la tensió dels cables de corrent altern, en BT, serà de 800 V i amb una 

tensió d’aïllament de 0,6/1 kV. No es conduiran en contacte.  

Cables que uneixen els panells per formar les sèries; de 4 mm2: 

Consisteixen en cables aeris de 4 mm2 classificats amb el tipus d’instal·lació E 2xXLPE: Iadm = 44 A 

En aquest cas, cal aplicar el factor de correcció de 0,9 per exposició directa a la radiació solar. 

Amb una temperatura ambient de 50 ºC i aïllament XLPE el factor per temperatura per cables no 

enterrats és de 0,9. No hi ha presència de circuits que puguin provocar agrupacions de cables.  

Factor de correcció: 0,9x0,9=0,81 

La intensitat admissible corregida serà, doncs, de 35,64 A sent superior als 17,31 A d’intensitat de 

càlcul majorada.  

Cables solars des de les taules de panells fins l’inversor; de 6 mm2: 

Cables solars allotjats en tub enterrat fins a l’inversor. La temperatura màxima del conductor correspon 

a 120 ºC. Els cables enterrats de Cu han de tenir una secció mínima de 6 mm2.  

Tipus d’instal·lació: D 2xXLPE (cables unipolars de coure enterrats de 6 mm2). Iadm = 53 A 

Aplicació del factor de correcció de 1,10 suposant una resistivitat tèrmica del terreny desfavorable de 

1,5 Km/W.   
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Amb una temperatura ambient del terreny de 25 ºC i aïllament XLPE el factor per temperatura per 

cables enterrats és de 1. 

Es disposaran, en un cas desfavorable, dotze cables en un tub enterrat que es trobarà en contacte amb 

un altre on hi passaran cables conductors. Es té que el nou factor de correcció a aplicar és:   

Factor de correcció: 1,10x0,45=0,495 

La intensitat admissible corregida serà, doncs, de 26,24 A sent superior als 17,31 A d’intensitat de 

càlcul majorada de les sèries solars.  

Finalment, en cas d’utilitzar cable de 10 mm2, la seva intensitat admissible ascendeix a 70 A. Aplicant 

el factor de correcció anterior s’obté un valor de 34,65 A que continua essent superior a la requerida.  

3.7.4. LÍNIES C.A. 

Els càlculs que s'exposen a continuació són dels conductors que uneixen els Inversors i els Quadres de 

Baixa Tensió en els centres de transformació. 

 

Cables del Inversor fins al Quadre de Baixa Tensió del CT; de 2(3x1x150) mm2 AL. 

Cables solars directament enterrats. La temperatura màxima del conductor correspon a 90 ºC.  

Tipus d’instal·lació: D 3xXLPE i resistivitat del terreny de 1,5 K·m/W.   Iadm = 460 A  

Amb una temperatura ambient del terreny de 25 ºC, aïllament XLPE i un factor de reducció per 

agrupament de reducció, el factor de reducció final a aplicar correspon a: 

Factor de correcció: 0,56 

La intensitat admissible corregida serà 257,60 A > 193,95 A d’intensitat de càlcul majorada en el cas 

més desfavorable, que pertany a l’inversor de 215 kW. En el cas dels inversors de 185 kW, la seva intensitat 

majorada ascendeix a 166,89 A mentre que la intensitat admissible del cablejat és superior; de 213,50 A.  

En els trams que sigui necessari utilitzar coure, s’escollirà cablejat de 95 mm2 que té una intensitat 

admissible de 298 A tenint en compte un sistema d’instal·lació F. Aplicant un factor de reducció de 0,90 

s’obté un valor definitiu de 268,20 A; superior al valor de funcionament nominal majorat 1,25 vegades.  

 

3.7.5. CÀLCUL I DIMENSIONAT DELS CONDUCTORS 

A partir de les fórmules i consideracions aplicades anteriorment es defineixen les següents taules, on 

s’especifiquen tots els valors de les seccions i caigudes de tensió de cada tram, i les comprovacions per 

criteri tèrmic, de l’inversor més desfavorable per a cada Centre de Transformació. 
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CTFV1- Trafo 800 kVA

Intensidad 

de 

cálculo(A)

Tensión 

(V)

Sección 

(mm2)

Intensidad 

Admisible 

(A)

cdt (V) % cdt cdt máxima Resultado

Intensidad 

de 

cálculo(A)

Intensidad 

mayorada 

125% (A)

Intensidad 

admisible 

estándar

Factor de 

corrección 

según REBT

Intensidad 

Admisible 

corregida

Resultado
Sección 

(mm2)

Tensión 

aisl.(V)
Mat

Inv.1/A1 27 14580 31 13,85 1334,34 4,00 44 3,83 0,29% CUMPLE 13,85 17,31 44 0,81 35,64 CUMPLE 1x4 1.800 Cu Aérea

Inv.1/A2 27 14580 59 13,85 1334,34 4,00 44 7,30 0,55% CUMPLE 13,85 17,31 44 0,81 35,64 CUMPLE 1x4 1.800 Cu Aérea

Inv.1/B1 27 14580 31 13,85 1334,34 4,00 44 3,83 0,29% CUMPLE 13,85 17,31 44 0,81 35,64 CUMPLE 1x4 1.800 Cu Aérea

Inv.1/B2 27 14580 59 13,85 1334,34 4,00 44 7,30 0,55% CUMPLE 13,85 17,31 44 0,81 35,64 CUMPLE 1x4 1.800 Cu Aérea

Inv.1/C1 27 14580 31 13,85 1334,34 4,00 44 3,83 0,29% CUMPLE 13,85 17,31 44 0,81 35,64 CUMPLE 1x4 1.800 Cu Aérea

Inv.1/C2 27 14580 31 13,85 1334,34 4,00 44 3,83 0,29% CUMPLE 13,85 17,31 44 0,81 35,64 CUMPLE 1x4 1.800 Cu Aérea

Inv.1/D1 27 14580 31 13,85 1334,34 4,00 44 3,83 0,29% CUMPLE 13,85 17,31 44 0,81 35,64 CUMPLE 1x4 1.800 Cu Aérea

Inv.1/D2 27 14580 31 13,85 1334,34 4,00 44 3,83 0,29% CUMPLE 13,85 17,31 44 0,81 35,64 CUMPLE 1x4 1.800 Cu Aérea

Inv.1/E1 27 14580 49 13,85 1334,34 4,00 44 6,06 0,45% CUMPLE 13,85 17,31 44 0,81 35,64 CUMPLE 1x4 1.800 Cu Aérea

Inv.1/E2 27 14580 49 13,85 1334,34 4,00 44 6,06 0,45% CUMPLE 13,85 17,31 44 0,81 35,64 CUMPLE 1x4 1.800 Cu Aérea

Inv.1/F1 27 14580 49 13,85 1334,34 4,00 44 6,06 0,45% CUMPLE 13,85 17,31 44 0,81 35,64 CUMPLE 1x4 1.800 Cu Aérea

Inv.1/F2 27 14580 49 13,85 1334,34 4,00 44 6,06 0,45% CUMPLE 13,85 17,31 44 0,81 35,64 CUMPLE 1x4 1.800 Cu Aérea

Inv.1/G1 27 14580 31 13,85 1334,34 4,00 44 3,83 0,29% CUMPLE 13,85 17,31 44 0,81 35,64 CUMPLE 1x4 1.800 Cu Aérea

Inv.1/G2 27 14580 31 13,85 1334,34 4,00 44 3,83 0,29% CUMPLE 13,85 17,31 44 0,81 35,64 CUMPLE 1x4 1.800 Cu Aérea

Inv.1/H1 27 14580 31 13,85 1334,34 4,00 44 3,83 0,29% CUMPLE 13,85 17,31 44 0,81 35,64 CUMPLE 1x4 1.800 Cu Aérea

Inv.1/H2 27 14580 31 13,85 1334,34 4,00 44 3,83 0,29% CUMPLE 13,85 17,31 44 0,81 35,64 CUMPLE 1x4 1.800 Cu Aérea

Inv.1/I1 27 14580 31 13,85 1334,34 4,00 44 3,83 0,29% CUMPLE 13,85 17,31 44 0,81 35,64 CUMPLE 1x4 1.800 Cu Aérea

Inv.1/I2 27 14580 31 13,85 1334,34 4,00 44 3,83 0,29% CUMPLE 13,85 17,31 44 0,81 35,64 CUMPLE 1x4 1.800 Cu Aérea

14580 3 13,85 1334,34 6,00 53 0,25 0,02% CUMPLE 13,85 17,31 53 0,50 26,24 CUMPLE 1x6 1.800 Cu D1/D2

14580 33 13,85 1334,34 6,00 53 2,72 0,20% CUMPLE 13,85 17,31 53 0,50 26,24 CUMPLE 1x6 1.800 Cu D1/D2

14580 4 13,85 1334,34 6,00 53 0,33 0,02% CUMPLE 13,85 17,31 53 0,50 26,24 CUMPLE 1x6 1.800 Cu D1/D2

14580 38 13,85 1334,34 6,00 53 3,13 0,23% CUMPLE 13,85 17,31 53 0,50 26,24 CUMPLE 1x6 1.800 Cu D1/D2

14580 40 13,85 1334,34 6,00 53 3,30 0,25% CUMPLE 13,85 17,31 53 0,50 26,24 CUMPLE 1x6 1.800 Cu D1/D2

14580 72 13,85 1334,34 6,00 53 5,94 0,44% CUMPLE 13,85 17,31 53 0,50 26,24 CUMPLE 1x6 1.800 Cu D1/D2

14580 43 13,85 1334,34 6,00 53 3,54 0,27% CUMPLE 13,85 17,31 53 0,50 26,24 CUMPLE 1x6 1.800 Cu D1/D2

14580 75 13,85 1334,34 6,00 53 6,18 0,46% CUMPLE 13,85 17,31 53 0,50 26,24 CUMPLE 1x6 1.800 Cu D1/D2

14580 104 13,85 1334,34 6,00 53 8,57 0,64% CUMPLE 13,85 17,31 53 0,50 26,24 CUMPLE 1x6 1.800 Cu D1/D2

14580 134 13,85 1334,34 6,00 53 11,05 0,83% CUMPLE 13,85 17,31 53 0,50 26,24 CUMPLE 1x6 1.800 Cu D1/D2

14580 107 13,85 1334,34 6,00 53 8,82 0,66% CUMPLE 13,85 17,31 53 0,50 26,24 CUMPLE 1x6 1.800 Cu D1/D2

14580 137 13,85 1334,34 6,00 53 11,29 0,85% CUMPLE 13,85 17,31 53 0,50 26,24 CUMPLE 1x6 1.800 Cu D1/D2

14580 102 13,85 1334,34 6,00 53 8,41 0,63% CUMPLE 13,85 17,31 53 0,50 26,24 CUMPLE 1x6 1.800 Cu D1/D2

14580 98 13,85 1334,34 6,00 53 8,08 0,61% CUMPLE 13,85 17,31 53 0,50 26,24 CUMPLE 1x6 1.800 Cu D1/D2

14580 105 13,85 1334,34 6,00 53 8,66 0,65% CUMPLE 13,85 17,31 53 0,50 26,24 CUMPLE 1x6 1.800 Cu D1/D2

14580 98 13,85 1334,34 6,00 53 8,08 0,61% CUMPLE 13,85 17,31 53 0,50 26,24 CUMPLE 1x6 1.800 Cu D1/D2

14580 94 13,85 1334,34 6,00 53 7,75 0,58% CUMPLE 13,85 17,31 53 0,50 26,24 CUMPLE 1x6 1.800 Cu D1/D2

14580 97 13,85 1334,34 6,00 53 8,00 0,60% CUMPLE 13,85 17,31 53 0,50 26,24 CUMPLE 1x6 1.800 Cu D1/D2

1,39% 18,5903 CUMPLE

215000 115 155,16 800 300,00 460 2,94 0,37% 2,9435 CUMPLE 155,16 193,95 460 0,56 257,60 CUMPLE 2(3x1x150) 600/1000 AL D1/D2

 0,37% 2,9435 CUMPLE

TRAMO

Nº 

Panells 

en Serie

Potencia 

(W)
L(m)

CRITERIO DE CDT

Tipo de 

instalación

7,2960

Inv.1/A1 - Inversor 

11,2943

Inv.1/A2 - Inversor

Inv.1/B1 - Inversor

Inv.1/B2 - Inversor

Inv.1/C1 - Inversor

Inv.1/F2 - Inversor

Inv.1/G1 - Inversor

Inv.1/G2 - Inversor

Inv.1/H1 - Inversor

Inv.1/H2 - Inversor

Inv.1/I1 - Inversor

Inv.1/C2 - Inversor

Inv.1/D1 - Inversor

Inv.1/I2 - Inversor

CDT CIRCUITO CC

Inversor 1-CBT

CRITERIO TÉRMICO TIPO DE CABLE

Inv.1/D2 - Inversor

Inv.1/E1 - Inversor

Inv.1/E2 - Inversor

Inv.1/F1 - Inversor

CDT CIRCUITO CA
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CTFV1- Trafo 1.000 kVA

Intensidad 

de 

cálculo(A)

Tensión 

(V)

Sección 

(mm2)

Intensidad 

Admisible 

(A)

cdt (V) % cdt cdt máxima Resultado

Intensidad 

de 

cálculo(A)

Intensidad 

mayorada 

125% (A)

Intensidad 

admisible 

estándar

Factor de 

corrección 

según REBT

Intensidad 

Admisible 

corregida

Resultado
Sección 

(mm2)

Tensión 

aisl.(V)
Mat

Inv.8/A1 23 12420 26 13,85 1136,66 4,00 44 3,22 0,28% CUMPLE 13,85 17,31 44 0,81 35,64 CUMPLE 1x4 1.800 Cu Aérea

Inv.8/A2 23 12420 26 13,85 1136,66 4,00 44 3,22 0,28% CUMPLE 13,85 17,31 44 0,81 35,64 CUMPLE 1x4 1.800 Cu Aérea

Inv.8/B1 23 12420 26 13,85 1136,66 4,00 44 3,22 0,28% CUMPLE 13,85 17,31 44 0,81 35,64 CUMPLE 1x4 1.800 Cu Aérea

Inv.8/B2 23 12420 26 13,85 1136,66 4,00 44 3,22 0,28% CUMPLE 13,85 17,31 44 0,81 35,64 CUMPLE 1x4 1.800 Cu Aérea

Inv.8/C1 23 12420 26 13,85 1136,66 4,00 44 3,22 0,28% CUMPLE 13,85 17,31 44 0,81 35,64 CUMPLE 1x4 1.800 Cu Aérea

Inv.8/C2 23 12420 43 13,85 1136,66 4,00 44 5,32 0,47% CUMPLE 13,85 17,31 44 0,81 35,64 CUMPLE 1x4 1.800 Cu Aérea

Inv.8/D1 23 12420 26 13,85 1136,66 4,00 44 3,22 0,28% CUMPLE 13,85 17,31 44 0,81 35,64 CUMPLE 1x4 1.800 Cu Aérea

Inv.8/D2 23 12420 43 13,85 1136,66 4,00 44 5,32 0,47% CUMPLE 13,85 17,31 44 0,81 35,64 CUMPLE 1x4 1.800 Cu Aérea

Inv.8/E1 23 12420 26 13,85 1136,66 4,00 44 3,22 0,28% CUMPLE 13,85 17,31 44 0,81 35,64 CUMPLE 1x4 1.800 Cu Aérea

Inv.8/E2 23 12420 26 13,85 1136,66 4,00 44 3,22 0,28% CUMPLE 13,85 17,31 44 0,81 35,64 CUMPLE 1x4 1.800 Cu Aérea

Inv.8/F1 23 12420 26 13,85 1136,66 4,00 44 3,22 0,28% CUMPLE 13,85 17,31 44 0,81 35,64 CUMPLE 1x4 1.800 Cu Aérea

Inv.8/F2 23 12420 26 13,85 1136,66 4,00 44 3,22 0,28% CUMPLE 13,85 17,31 44 0,81 35,64 CUMPLE 1x4 1.800 Cu Aérea

Inv.8/G1 23 12420 26 13,85 1136,66 4,00 44 3,22 0,28% CUMPLE 13,85 17,31 44 0,81 35,64 CUMPLE 1x4 1.800 Cu Aérea

Inv.8/G2 23 12420 26 13,85 1136,66 4,00 44 3,22 0,28% CUMPLE 13,85 17,31 44 0,81 35,64 CUMPLE 1x4 1.800 Cu Aérea

Inv.8/H1 23 12420 26 13,85 1136,66 4,00 44 3,22 0,28% CUMPLE 13,85 17,31 44 0,81 35,64 CUMPLE 1x4 1.800 Cu Aérea

Inv.8/H2 23 12420 26 13,85 1136,66 4,00 44 3,22 0,28% CUMPLE 13,85 17,31 44 0,81 35,64 CUMPLE 1x4 1.800 Cu Aérea

Inv.8/I1 23 12420 26 13,85 1136,66 4,00 44 3,22 0,28% CUMPLE 13,85 17,31 44 0,81 35,64 CUMPLE 1x4 1.800 Cu Aérea

Inv.8/I2 23 12420 26 13,85 1136,66 4,00 44 3,22 0,28% CUMPLE 13,85 17,31 44 0,81 35,64 CUMPLE 1x4 1.800 Cu Aérea

12420 3 13,85 1136,66 6,00 53 0,25 0,02% CUMPLE 13,85 17,31 53 0,50 26,24 CUMPLE 1x6 1.800 Cu D1/D2

12420 28 13,85 1136,66 6,00 53 2,31 0,20% CUMPLE 13,85 17,31 53 0,50 26,24 CUMPLE 1x6 1.800 Cu D1/D2

12420 4 13,85 1136,66 6,00 53 0,33 0,03% CUMPLE 13,85 17,31 53 0,50 26,24 CUMPLE 1x6 1.800 Cu D1/D2

12420 31 13,85 1136,66 6,00 53 2,56 0,22% CUMPLE 13,85 17,31 53 0,50 26,24 CUMPLE 1x6 1.800 Cu D1/D2

12420 56 13,85 1136,66 6,00 53 4,62 0,41% CUMPLE 13,85 17,31 53 0,50 26,24 CUMPLE 1x6 1.800 Cu D1/D2

12420 83 13,85 1136,66 6,00 53 6,84 0,60% CUMPLE 13,85 17,31 53 0,50 26,24 CUMPLE 1x6 1.800 Cu D1/D2

12420 59 13,85 1136,66 6,00 53 4,86 0,43% CUMPLE 13,85 17,31 53 0,50 26,24 CUMPLE 1x6 1.800 Cu D1/D2

12420 87 13,85 1136,66 6,00 53 7,17 0,63% CUMPLE 13,85 17,31 53 0,50 26,24 CUMPLE 1x6 1.800 Cu D1/D2

12420 90 13,85 1136,66 6,00 53 7,42 0,65% CUMPLE 13,85 17,31 53 0,50 26,24 CUMPLE 1x6 1.800 Cu D1/D2

12420 63 13,85 1136,66 6,00 53 5,19 0,46% CUMPLE 13,85 17,31 53 0,50 26,24 CUMPLE 1x6 1.800 Cu D1/D2

12420 93 13,85 1136,66 6,00 53 7,67 0,67% CUMPLE 13,85 17,31 53 0,50 26,24 CUMPLE 1x6 1.800 Cu D1/D2

12420 65 13,85 1136,66 6,00 53 5,36 0,47% CUMPLE 13,85 17,31 53 0,50 26,24 CUMPLE 1x6 1.800 Cu D1/D2

12420 35 13,85 1136,66 6,00 53 2,89 0,25% CUMPLE 13,85 17,31 53 0,50 26,24 CUMPLE 1x6 1.800 Cu D1/D2

12420 30 13,85 1136,66 6,00 53 2,47 0,22% CUMPLE 13,85 17,31 53 0,50 26,24 CUMPLE 1x6 1.800 Cu D1/D2

12420 38 13,85 1136,66 6,00 53 3,13 0,28% CUMPLE 13,85 17,31 53 0,50 26,24 CUMPLE 1x6 1.800 Cu D1/D2

12420 32 13,85 1136,66 6,00 53 2,64 0,23% CUMPLE 13,85 17,31 53 0,50 26,24 CUMPLE 1x6 1.800 Cu D1/D2

12420 57 13,85 1136,66 6,00 53 4,70 0,41% CUMPLE 13,85 17,31 53 0,50 26,24 CUMPLE 1x6 1.800 Cu D1/D2

12420 60 13,85 1136,66 6,00 53 4,95 0,44% CUMPLE 13,85 17,31 53 0,50 26,24 CUMPLE 1x6 1.800 Cu D1/D2

1,14% 12,9844 CUMPLE

185000 149 133,51 800 240,00 305 4,10 0,51% 4,1019 CUMPLE 133,51 166,89 305 0,70 213,50 CUMPLE 3x1x240 600/1000 Al D1/D2

 0,51% 4,1019 CUMPLE

TRAMO

Nº 

Panells 

en Serie

Potencia 

(W)

CRITERIO TÉRMICO TIPO DE CABLE

Tipo de 

instalación

5,3174

Inv.8/A1 - Inversor 

7,6670

Inv.8/A2 - Inversor

Inv.8/B1 - Inversor

Inv.8/B2 - Inversor

Inv.8/C1 - Inversor

L(m)

CRITERIO DE CDT

Inv.8/C2 - Inversor

Inv.8/D1 - Inversor

Inv.8/D2 - Inversor

Inv.8/E1 - Inversor

Inv.8/E2 - Inversor

CDT CIRCUITO CA

Inv.8/I2 - Inversor

CDT CIRCUITO CC

Inversor 8-CBT

Inv.8/F2 - Inversor

Inv.8/G1 - Inversor

Inv.8/G2 - Inversor

Inv.8/H1 - Inversor

Inv.8/H2 - Inversor

Inv.8/I1 - Inversor

Inv.8/F1 - Inversor
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3.7.6. PROTECCIONS 

Curtcircuits i sobrecàrregues (ITC-BT-22): el curtcircuit és un punt de treball no perillós per al generador 

fotovoltaic, ja que la corrent està limitada a un valor molt proper a la màxima d’operació normal del 

mateix. El curtcircuit pot, no obstant, ésser perjudicial per a l’ondulador. Com a mitjà de protecció 

s’inclouen fusibles de tipus gG normalitzats segons EN 60269 en cada pol, que actuen també de protecció 

contra sobrecàrregues, com es comenta a continuació. 

Curtcircuits: Perquè la línia quedi protegida d’un curtcircuit, el poder de tall de la protecció ha de ser 

major que la intensitat màxima de curtcircuit.: 

Icu  ≥  Iccmàx 

A més, la protecció ha de ser capaç de disparar en un temps menor al temps que tarden els aïllaments 

del conductor en fer-se malbé per la elevada temperatura. Això ha de succeir tant en cas de curtcircuits 

màxim, com en el cas de curtcircuit mínim: 

Per Iccmàx :  Tp CCmàx < Tcable CCmàx 

Per Icc min:  Tp CC min < Tcable CC min 

On: 

Icu = Intensitat de tall últim del dispositiu 

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

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

Tcable = Valor de temps admissible pels aïllaments del cable a la intensitat de curtcircuit. 

 

Sobrecarrega: Per a què la línia cap al quadre de BT del CT quedi protegida de sobrecàrregues, la protecció 

ha de complir simultàniament les següents condicions: 

Tenir una protecció magnetotèrmica la intensitat nominal de la qual ha de complir la següent condició: 

�� ≤ ��  ≤ ��  

On: 

- ��  =  Intensitat d’us prevista en el circuit. 

- ��  =  Intensitat nominal normalitzada o regulada  

- ��  =  Intensitat admissible del conductor o del cable. 

 
Magnetotèrmic QMPFV per inversors de 185 kW:  133,51 ! ≤ "#$ % ≤ 213,50 !  Compleixen 

 
Magnetotèrmic QMPFV per inversor de 215 kW:  155,16 ! ≤ "($ % ≤ 257,60 !  Compleixen 
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 Contactes directes i indirectes (ITC-BT-24): El generador fotovoltaic es connectarà en mode flotant, 

proporcionant nivells de protecció adequats enfront de contacte directe i indirecte, sempre que la 

resistència d'aïllament de la part de contínua es mantingui per damunt d'uns nivells de seguretat i no 

succeeixi un primer defecte a masses o a terra. En aquest últim cas, es genera una situació de risc, que es 

soluciona per mitjà de: 

- L’aïllament classe II dels mòduls fotovoltaics, cables i caixes de connexió. Aquestes últimes, comptaran 

a més amb clau i estaran dotades de senyals de perill elèctric.  

- Controlador permanent d'aïllament, integrat en l'ondulador, que detecti l'aparició d'una primera 

fallada, quan la resistència d'aïllament sigui inferior al valor següent: 

 

VG,MAX és la tensió del generador en circuit obert operant a baixa temperatura, que correspon al 125 

% de la tensió de circuit obert en condicions estàndard. Aquesta tensió és la major que pot arribar 

al generador fotovoltaic, de manera que constitueix la condició de major perill elèctric. 

Amb aquesta condició es garanteix que la corrent de defecte sigui inferior a 30 mA, que marca el llindar 

de risc elèctric per a les persones. L’ondulador detindrà el seu funcionament i s’activarà una alarma visual 

en l’equip. Totes les parts actives de la instal·lació tindran recobriment aïllant adequat, de característiques 

perdurables en el temps, i capaç de limitar la corrent de contacte a valors inferior a 1 mil·liamper. 

Totes les línies es troben protegides al seu origen per un interruptor diferencial de dispar per intensitat 

de defecte, que serà propi de cada línia o compartit amb d’altres. 

La sensibilitat dels interruptors diferencials serà la que s’indica a l’esquema unifilar, de forma que, en 

cas de contacte entre masses actives i masses de la instal·lació, aquesta es desconnecti si la tensió de la 

massa consumida supera els valors de llindar perillós, segons la ITC-BT-24 (24 V en locals humits i 50 V en 

locals normals). 

Sobretensions (ITC-BT-23): es poden originar sobretensions d’origen atmosfèric de certa importància. Per 

aquest motiu, es protegirà l’entrada de CA de l’ondulador mitjançant dispositius de protecció classe 

II/tipus 2  de 4 pols (3P+N), Intensitat nominal de descàrrega (8/20)(L-N) de 20 kA , intensitat màxima de 

descàrrega (8/20)(L-N) de 40 kA, temps de resposta (l-N)  de 25 ns, nivell de protecció en tensió (L-N) a in 

de 1, 3 kV. 

Fallides a terra: la instal·lació comptarà amb protecció  diferencial de 500 mA de sensibilitat en la part CA, 

per tal de protegir de derivacions aquest circuit. Amb l’objectiu que només actuï per fallides a terra, serà 

d’una corrent assignada igual o superior a la del magnetotèrmic de protecció.  

  

1000)(40)(
,,

−=Ω VxVR MAXGMINISO
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3.7.7. XARXA DE TERRES DE BT 

El càlcul de la resistència de posada a terra de la instal·lació es realitza segons la Instrucció 18 de 

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. Aquesta es farà de manera que no es vegi alterada les 

condicions de posada a terra de la xarxa de l'empresa distribuïdora, i serà independent a la del neutre dels 

Centres de Transformació, amb el que el pas del corrent màxima de defecte per una d'elles, no provoca en 

l'altra diferències de tensió, respecte a la terra de referència, superiors a 50 V. La distància perquè això no 

passi es calcula en el dimensionament de la xarxa de terres dels CT’s. 

Per a aquesta instal·lació s'estima una resistivitat de el terreny de 100 Ω·m, atès que la naturalesa de el 

terreny és cultivable. 

 

Resistència de la posta a terra de les masses 

S’instal·larà un conductor de coure nu de 35 mm2 de secció soterrat, amb una longitud (L) mínima de 

120 m, pel que la resistència de posta a terra tindrà un valor per la resistivitat del terreny es 100  Ω·m de: 

* = �·,
� = �·-..

-�. =  1,67 Ω 

S’instal·laran un mínim de 50 piques d’acer galvanitzat de 14 mm de diàmetre exterior amb una longitud 

mínima de 1 m, pel que es preveu que la resistència de posta a terra tindrà un valor de: 

*/ = ,
�· � = -..

0. · - =  2 Ω  
essent: 

Re = resistència d’un elèctrode vertical 

ρ = Resistivitat del terreny 

L = Longitud de l’elèctrode 

n = número de piques verticals en paral·lel 

 

La resistència total de posta a terra serà:  Rt =  R + Re = 1,67 + 2 = 3,67 Ω  
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La resistència a terra ha de ser tal que qualsevol massa no pugui donar lloc a tensions de contacte 

superiors a 24 V en locals mullats o emplaçaments conductors o 50 V en locals secs. 

Donat que la protecció diferencial es de 500 mA (0,3 A): 

*123 = �
� = 24

0,5 = 48�  >  3,67 � 

 

� = *7 · � = 3,67 · 0,5 = 1,84 8 < 24 8 

El valor de resistivitat del terreny suposada per el càlcul es estimatiu i no homogeni. S’haurà de 

comprovar el valor real de la resistència de posta a terra un cop realitzada la instal·lació i procedir a les 

correccions necessàries per obtenir un valor acceptable si fos precís. 

Resistència de la posta a terra del neutre 

El càlcul de la resistència de posta a terra de la instal·lació es realitza segons la instrucció 18 de 

Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió. La resistència de posta a terra és de: 3.00 Ohm 

Protecció contra contactes indirectes 

La intensitat diferencial residual o sensibilitat dels diferencials ha de ser tal que garanteixi el 

funcionament del dispositiu per la intensitat de defecte de l’esquema elèctric. 

La intensitat de defecte es calcula segons els valors definits de resistència de les postes a terra, com: 

�:/; =  �;�
(*12=2= + *�/?7@A) 

Per altre costat, aquesta sensibilitat ha de permetre la circulació de la intensitat de fugues de la 

instal·lació deguda a les capacitats paràsites dels cables. Així, la intensitat de no disparament del diferencial 

ha de tenir un valor superior a la intensitat de fugues en el punt d’instal·lació. La norma indica com intensitat 

mínima de no disparament la meitat de la sensibilitat. 

 

Els conductors de coure utilitzats seran de Classe II, segons norma UNE 21.022. En la taula següent, 

podem veure les seccions mínimes dels conductor neutres en funció de les seccions dels conductor de fase 

en instal·lacions no soterrades tal i com es contempla alhora d’instal·lar el cable de terres en algunes parts 

de la nostra instal·lació. 

 

  

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 03/06/2022, per A
lbert T

robalón V
illa (C

ol. 15305). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 64FB

215B
D

187D
845



 
 

Projecte Tècnic                                                 72 
 

3.8. CÀLCULS ELÈCTRICS DE MT 

3.8.1. CENTRE DE MESURA 

INTENSITAT DE CURTCIRCUIT  

Pel càlcul de les intensitats que origina un curtcircuit, es tindrà en compte la potència de curtcircuit de 

la xarxa de Mitja Tensió, valor especificat per la companyia distribuïdora (500 MVA). 

Pel càlcul del corrent de curtcircuit en totes las línies, s’utilitza l’expressió: 

= 0..
√C·�0  = 11,55 kA 

 

On: 
Scc = Potència de curtcircuit de la xarxa en MVA  
Vp = Tensió de servei en kV  
Icc = Corrent de curtcircuit en kA 

 

DIMENSIONAT DE L’EMBARRAT  

Les cel·les s’han sotmès a assaigs per certificar els valors indicats en les plaques de característiques, 
pel que no és necessari realitzar càlculs teòrics ni hipòtesi de comportament de les cel·les. 

COMPROVACIÓ PER DENSITAT DE CORRENT  

La comprovació per densitat de corrent té per objecte verificar que el conductor indicat es capaç de 
conduir el corrent nominal màxim sense superar la densitat màxima possible pel material de l’embarrat. 
Això, a més de mitjançant càlculs teòrics, pot comprovar-se realitzant un assaig de intensitat nominal, 
que amb l’objecte de disposar de suficient marge de seguretat, es considerarà que és la intensitat del 
bucle, que en aquest cas és de 630 A.  

COMPROVACIÓ PER SOL·LICITACIÓ ELECTRODINÀMICA  

La intensitat dinàmica de curtcircuit es valora en aproximadament 2,5 cops la intensitat eficaç, més 
desfavorable, de curtcircuit calculada anteriorment, pel que: 

Iccp (din)= Icc · 2,5  = 11,55 · 2,5 = 28,875 kA 

COMPROVACIÓ PER SOL·LICITACIÓ TÈRMICA  

La comprovació tèrmica té por objecte comprovar que no es produirà un escalfament excessiu de 
l’aparamenta per defecte d’un curtcircuit. Aquesta comprovació es pot realitzar mitjançant càlculs 
teòrics, però preferentment s’ha de realitzar un assaig segons la normativa en vigor. En aquest cas, la 
intensitat considerada és la eficaç, més desfavorable, de curtcircuit, el valor del qual és: 

 Iccp(ter) = Iccp = 11,55 kA 

DIMENSIONAT DEL PONT DE MT, DE BT I DE LA VENTILACIÓ  

Aquests càlculs son els mateixos que els dels Centres de Transformació que es poden observar més 

endavant en el següent punt, ja que el transformador que s’instal·la en aquest Centre de Mesura és de la 

mateixa potència que els altres.  
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DISSENY DE LA INSTAL·LACIÓ DE TERRES DEL CMM 

DADES DE PARTIDA CMM 

• Característiques inicials 

- Tensió de servei:     U = 25.000 V 

 - Posta a terra del neutre en la receptora:   Rn = 0 Ω 

        Xn = 25 Ω 
 - Durada de la falta: (Inicial i represa) 
   Constants del relé:   K' = K” = 24   

        n’ = n” = 2 
   Intensitat d’arrancada:   Ia' = Ia” = 60 A  

- Nivell d’aïllament de les instal·lacions de B.T. del C.T.: Vbt = 10.000 V 
 

• Característiques del CMM 

- En edifici aïllat 
 - Dimensions del local: a = 2,4 m 
    b = 6 m 

 

• Característiques del terreny. 

 - Resistivitat del terreny  ρ = 100 Ω·m 

CÀLCUL P.A.T. DE PROTECCIÓ 

• Resistència màxima de la posta a terra de las masses del C.T. (Rt) e intensitat de defecte (Id). 

Id · Rt    ≤ Vbt     (Id ≥ 100 A) 

�: = �
√3 ⋅ E(*F + *G)� + HF� 

Aplicant les fórmules anteriors s’obté: 

Id = 416,33 A 

Rt = 24,00 Ω 

• Selecció de l’elèctrode tipus (d’entre els inclosos en les taules de l’Annex 2 del document UNESA "Mètode de 
càlcul i projecte de instal·lacions de posta a terra per centres de transformació"). 

- "Valor unitari" màxim de la resistència de posta a terra de l’elèctrode. 

I′@ ≤ *G KL  = 24 100L    = 0,24  Ω/Ω·m 

- Dimensions horitzontals del elèctrode  a'= 7 m 
      b'= 3,5 m 
- Piques no alineades 
- Secció del conductor nu   50 mm2 
- Profunditat del elèctrode horitzontal  0,5 m 
- Número de piques    4 
- Longitud de las piques Lp (m)   2 m 
- Elèctrode seleccionat    70-35/5/42 
 Paràmetres de l’elèctrode: 

   De la resistència  Kr = 0,078  Ω/Ω·m 
   De la tensió de pas  Kp = 0,0171 V/(Ω/m)(A) 
   De la tensió de contacte Kc = 0,0376 V/(Ω/m)(A) 
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• Mesures de seguretat addicionals per evitar tensions de contacte. 

Per tal que no apareguin tensions de contacte exteriors ni interiors, s’adopten les següents mesures 
de seguretat: 

− Las portes i reixes metàl·liques que donen a l’exterior del centre no tindran contacte elèctric amb masses 
conductores susceptibles de quedar sotmeses a tensió degut a defectes o avaries. 

− Ús de pavimento aïllant. 

 

• Valors de resistència de posta a terra (Rt'), intensitat de defecte (Id') i tensions de pas (V'p y V'p(acc)) de l’elèctrode 

tipus seleccionat segons la resistivitat del terreny estimada (ρ). 

- Resistència de posta a terra (Rt'≤Rt): 

Rt' = Kr · ρ = 0,078 · 100  Rt' = 7,80 Ω 

- Intensitat de defecte (Id' ≥ 100A): 

�MN = �
√3 · E(*F + *GN)� + HF� = 25000

√3 · E(0 + 7,4)� + 25� 

Id' = 551,15 A 

- Tensió de pas a l’exterior: 

V'p = Kp · ρ · Id'    V'p = 942,5 V 

- Tensió de pas en l’accés al CT: 

V’p(acc) = V’c = Kc · ρ · Id' V’p(acc) = 2.072,3 V 

- Tensió de contacte: 

Vc = K / tn = 72/0,61   Vc = 125,1 V 

- Tensió de defecte: 

V'd = Rt' Id'     V'd = 4.299,0 V 

• Durada total de la falta. 

- Desconnexió inicial: relé a temps dependent 

GN = IN

O �MN
�PN Q�R

− 1
= 24

O 551,1560  Q� − 1
 

     t’=0,3 seg 

- Reenganxada: relé a temps dependent     t’’= 0,3 seg 
 

- Durada total: t = t’ + t’’ = 0,3 + 0,3 = 0,6 seg  Si     t < 0,9s            K = 72  i  n = 1 

Si   0,9 < t < 3s        K = 78,5  i  n = 0,18 
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VALORS ADMISSIBLES 

Els valors màxims admissibles per un temps de falta de 0,6 segons (K=72 i n=1): 

- Tensió de pas a l’exterior:  






 +=
1000

·6
1·

·10 ρ
n

t

K
Vpad  Vpad = 2.001 V 

- Tensió de pas en l’accés:         






 ⋅++⋅=
1000

'3·3
1

10 ρρ
n

t

K
Vpacc  Vpacc = 5.378 V 

- Tensió de contacte: 8TPM = U
7V · W1 + -,0·,

-...X  Vcad = 144 V 
 

COMPROVACIÓ DE QUE ELS VALORS CALCULATS SATISFAN LES CONDICIONS EXIGIDES 

Concepte Valor calculat Condició Valor admissible 

Tensió de pas a l’exterior V'p = 942,5 V ≤ Vpad = 2.001 V 

Tensió de pas en l’accés V'p(acc) = 2.072,3 V  ≤ Vpacc = 5.378 V 

Tensió de contacte Vc = 125,1 V ≤ Vcad = 144 V 

Tensió de defecte V'd = 4.299,0 V ≤ Vbt = 10.000 V 

Intensitat de defecte Id' = 551,1 A    ≥ Ia' = Ia" = 60 A    

CÀLCUL P.A.T. DE SERVEI 

No pertoca. 
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3.8.2. CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 

PONT DE M.T.:    

 La intensitat del primari (es dimensiona per de 1.000 kVA): 

= -....
√C·�0 = 23,09 A 

On: 
S = Potència del transformador en kVA  
U = Tensió de servei en kV  
Ip = Intensitat primària en A 

 

Per un cable de secció de 150 mm2 d’alumini és de 335 A > 23,09 A 

 

Per aquest transformador, el pont de cables de MT ha de tenir una secció mínima: 

=  Z--,00[·.,C
0\·-].     = 85,52 mm2    <  150mm2 = Sinstalada 

On: 
Icc = Intensitat de curtcircuit eficaç [A]  
t = Temps màxim de desconnexió de la protecció [s] (0,3 s fusibles i 0,65 s interruptor automàtic).  
C = Constant del material de l’aïllament pel cable utilitzat (Al és de 57 i Cu de 135).  
∆T = Increment de temperatura admissible pel pas de la intensitat de curtcircuit (160ºC per aquest 

material d’aïllament) [ºC] 

 

Així, el pont es realitzarà amb cable RHZ1 18/30 kV 1x150mm2 K Al, que compleix amb els requisits. 

 

 La intensitat de curtcircuit 

Pel càlcul de les intensitats que origina un curtcircuit, es tindrà en compte la potència de curtcircuit 
de la xarxa de Mitja Tensió, valor especificat per la companyia distribuïdora (500 MVA). 

= 0..
√C·�0  = 11,55 kA 

 
On: 

Scc = Potència de curtcircuit de la xarxa en MVA 
Vp = Tensió de servei en kV 
Icc = Intensitat de curtcircuit en kA 

 

  

U

S
Ip

⋅
=

3
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PROTECCIONS D’ALTA I BAIXA TENSIÓ  

Els transformadors estan protegits tant en M.T. com en B.T. En M.T. l’efectuen les cel·les associades 
a aquests transformadors i en B.T. la protecció s’incorpora als quadres de les línies de sortida.  

Transformador: la protecció en M.T. del transformador es realitza utilitzant una cel·la d’interruptor 
amb fusibles, essent aquests els que efectuen la protecció davant eventuals curtcircuits. Aquests 
fusibles realitzen la seva funció de protecció de forma ultra-ràpida (de temps inferiors als dels 
interruptors automàtics), ja que la seva fusió evita inclús el pas del màxim dels corrents de curtcircuits 
per tota la instal·lació. Els fusibles es seleccionen per: 

- Permetre el funcionament continuat a la intensitat nominal, requerida per aquesta aplicació.  

- No produir dispars durant l’arrancada en buit dels transformadors, temps en el que la intensitat és 
molt superior a la nominal i d’una durada intermitja.  

- No produir dispars quan es produeixen corrents d’entre 10 i 20 vegades la nominal, sempre que la 
seva durada sigui inferior a 0,1s, evitant així que els fenòmens transitoris provoquen interrupcions 
del subministrament.  

De totes maneres, els fusibles no constitueixen una protecció suficient contra les sobrecàrregues, que 
hauran de ser evitades incloent un relé de protecció de transformador, o si no és possible, una 
protecció tèrmica del transformador. La cel·la de protecció d’aquest transformador no incorpora relé, 
al considerar-se suficient l’ús de les altres proteccions.  

Termòmetre: el termòmetre verifica que la temperatura del dielèctric del transformador no supera els 
valors màxims admissibles.  

Proteccions en BT: Les sortides de BT compten amb fusibles en totes les sortides, amb una intensitat 
nominal igual al valor de la intensitat nominal exigida a aquesta sortida i un poder de tall com a mínim 
igual al corrent de curtcircuit corresponent, anteriorment calculada. 

 

DIMENSIONAT DE L’EMBARRAT  

Las cel·les han estat sotmeses a assaigs per certificar els valors indicats en les plaques de 
característiques, pel que no és necessari realitzar càlculs teòrics ni hipòtesi de comportament de les 
cel·les. 

Comprovació per densitat de corrent: aquesta té per objecte verificar que el conductor indicat és 
capaç de conduir el corrent nominal màxim sense superar la densitat màxima possible pel material de 
l’embarrat. Això, a més de mitjançant càlculs teòrics, pot comprovar-se realitzant un assaig de 
intensitat nominal, que amb l’objecte de disposar de suficient marge de seguretat, es considerarà que 
és la intensitat del bucle, que en aquest cas és de 630 A.  

Comprovació per sol·licitació electrodinàmica: la intensitat dinàmica de curtcircuit es valora en 
aproximadament 2,5 vegades la intensitat eficaç, més desfavorable, de curtcircuit calculada 
anteriorment, pel que: 

Iccp (din)= Icc · 2,5  = 11,55 · 2,5 = 28,875 kA 

Comprovació per sol·licitació tèrmica: té por objecte comprovar que no es produirà un escalfament 
excessiu de l’aparamenta per defecte d’un curtcircuit. Aquesta comprovació es pot realitzar mitjançant 
càlculs teòrics, però preferentment s’ha de realitzar un assaig segons la normativa en vigor. En aquest 
cas, la intensitat considerada és la eficaç, més desfavorable, de curtcircuit, el valor del qual és: 

 Iccp(ter) = Iccp = 11,55 kA 
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PONT DE B.T.:    

 La intensitat del secundari:  

     =   
-...

√C·.,.^   = 721,7 A     
^..

√C·.,^   = 577,35 A 

On: 
S = Potència del transformador en kVA  
Vp = Tensió de servei en kV  
Is = Intensitat secundaria en A 

Aquest conductor admet una intensitat màxima de 420 A. Per tant, el número de conductors per fase 
necessaris serà: 

= 
\�-,\

_�.·.,^·-  = 2,2   3  
0\\,C0

_�.·.,^·-  = 1,7   2   

On: 
Is = Intensitat en el secundari. 

 Imáx. adm = Intensitat màxima admissible pel conductor. 
 ks = Coeficient d’agrupació. 
 kt = Coeficient de dissipació tèrmica, en funció de la temperatura ambient. 

Així doncs, el pont es realitzarà amb:  RV 0,6/1kV 3x(3x1x240mm2)+2x240mm2 Al. 
  RV 0,6/1kV 2x(3x1x240mm2)+1x240mm2 Al. 

 La intensitat de curtcircuit  

La Icc màxima que hauran de de suportar els conductors de Baixa Tensió, és a dir, els conductors que 
van del transformador al quadre de Baixa Tensió és: 

Us
e

S
Iccs

cc ⋅⋅
=

100
3

  =   
-...

√C· `
abb·^..  =  12,03 kA 

^..
√C· `

abb·^..  =  9,62 kA  

On: 
 Iccs = Intensitat de curtcircuit en el secundari (kA) 
 S = Potència del transformador (kVA) 
 ecc = Tensió de curtcircuit (%) 
 Us = Tensió nominal del secundari 
 

 La intensitat de curtcircuit equivalent per un temps de 0,5 segons és: 

=  12,03 ·  E0,5  = 8,51 kA   9,62 ·  E0,5  = 6,80 kA   

On 
 t = Temps de durada de la falta (seg) 
 Icceq = Intensitat de curtcircuit equivalent (kA) 

 

La intensitat de curtcircuit que pot suportar un conductor RV 0,6/1kV 1x240mm2 Cu durant 0,5 seg, 
és de 31,68 kA. Per tant, un sol conductor seria suficient per suportar l’efecte del curtcircuit. 

Icceq = 8,51 kA ó 6,80 kA  < 31,68 kA = Iccmáx 

  

U

S
Is

⋅
=

3
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DIMENSIONAT VENTILACIÓ DEL CENTRE DE TRANSFORMACIÓ  

Les superfícies mínimes dels orificis d’entrada i sortida d’aire pel transformador venen donades per 
les expressions: 

=  
-.,0d�

.,�_·.,\·E-,0·(00e_.)f  =   1,22 m2 

 

=  1,1 · 1,22  =   1,34 m2 

 On: 
E =  Superfície d’entrada d’aire (m2) 
S =   Superfície mínima de sortida d’aire (m2) 
Wfe = Pèrdues en buit (en el ferro) (kW) 
Wcu = Pèrdues en càrrega (en el coure) (kW) 
K = Coeficient que ve determinat per la forma de les reixes de ventilació 
h = Distància vertical entre el centre geomètric del transformador i el centre geomètric de la sortida d’aire 
(m)  
ti =  Temperatura màxima admissible en l’interior del Centre (ºC) 
te = Temperatura màxima prevista en l’exterior del Centre (ºC) 
 

La superfície necessària de ventilació pel dimensionat d’un transformador de 1.000 kVA és de 1,22 m2 
per l’entrada d’aire i de 1,34 m2 per la sortida.  

 

La superfície de ventilació d’aire en el centre de transformació consisteix en: 

• 1 reixa inferior (en la porta del transformador) i 1 superior (paret oposada)  

• 4 en la paret lateral (2 inferiors i 2 superiors), cadascuna amb una superfície de: 

Sinf = Ssup = 0,79 m2  

Slateral inf = Slateral sup = 2 x 0,49 m2
 

Per tant, es compleix la superfície mínima necessària de ventilació en el CT: 

 Entrada: Svent.C.T. = 0,79 + 0,99 = 1,77 m2  ≥  1,22 m2 = Scalculo 

Sortida: Svent.C.T. = 0,79 + 0,99 = 1,77 m2  ≥  1,34 m2 = Scalculo 

 

DIMENSIONAT DEL POU APAGA FOCS  

Per cadascun dels transformadors, es disposa d’una fossa de recollida d’oli de 1.000 litres de capacitat 
cobert de grava per l’absorció del fluid i per prevenir el vessament d’aquest cap a l’exterior i minimitzar 
el dany en cas de foc.  

En el cas del present projecte, es suposa que el transformador amb major quantitat d’oli que 
s’instal·larà serà de 1.000 kVA, amb un contingut en oli inferior a la capacitat de la fossa de recollida d’oli 
disposat en aquest Centre de Transformació. 
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DISSENY DE LA INSTAL·LACIÓ DE TERRES DELS C.T. 

DADES DE PARTIDA CT FV1 

• Característiques inicials 

- Tensió de servei:     U = 25.000 V 

 - Posta a terra del neutre en la receptora:   Rn = 0 Ω 

        Xn = 25 Ω 
 - Durada de la falta: (Inicial i represa) 
   Constants del relé:   K' = K” = 24   

        n’ = n” = 2 
   Intensitat d’arrancada:   Ia' = Ia” = 60 A  

- Nivell d’aïllament de les instal·lacions de B.T. del C.T.: Vbt = 10.000 V 
 

• Característiques del CMM 

- En edifici aïllat 
 - Dimensions del local: a = 2,4 m 
    b = 6 m 

 

• Característiques del terreny. 

 - Resistivitat del terreny  ρ = 100 Ω·m 

CÀLCUL P.A.T. DE PROTECCIÓ 

• Resistència màxima de la posta a terra de las masses del C.T. (Rt) e intensitat de defecte (Id). 

Id · Rt    ≤ Vbt     (Id ≥ 100 A) 

�: = �
√3 ⋅ E(*F + *G)� + HF� 

Aplicant les fórmules anteriors s’obté: 

Id = 416,33 A 

Rt = 24,00 Ω 

• Selecció de l’elèctrode tipus (d’entre els inclosos en les taules de l’Annex 2 del document UNESA "Mètode de 
càlcul i projecte de instal·lacions de posta a terra per centres de transformació"). 

- "Valor unitari" màxim de la resistència de posta a terra de l’elèctrode. 

I′@ ≤ *G KL  = 24 100L    = 0,24  Ω/Ω·m 

- Dimensions horitzontals del elèctrode  a'= 7 m 
      b'= 3,5 m 
- Piques no alineades 
- Secció del conductor nu   50 mm2 
- Profunditat del elèctrode horitzontal  0,5 m 
- Número de piques    4 
- Longitud de las piques Lp (m)   2 m 
- Elèctrode seleccionat    70-35/5/42 
 Paràmetres de l’elèctrode: 

   De la resistència  Kr = 0,078  Ω/Ω·m 
   De la tensió de pas  Kp = 0,0171 V/(Ω/m)(A) 
   De la tensió de contacte Kc = 0,0376 V/(Ω/m)(A) 
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• Mesures de seguretat addicionals per evitar tensions de contacte. 

Per tal que no apareguin tensions de contacte exteriors ni interiors, s’adopten les següents mesures 
de seguretat: 

− Las portes i reixes metàl·liques que donen a l’exterior del centre no tindran contacte elèctric amb masses 
conductores susceptibles de quedar sotmeses a tensió degut a defectes o avaries. 

− Ús de pavimento aïllant. 

 

• Valors de resistència de posta a terra (Rt'), intensitat de defecte (Id') i tensions de pas (V'p y V'p(acc)) de l’elèctrode 

tipus seleccionat segons la resistivitat del terreny estimada (ρ). 

- Resistència de posta a terra (Rt'≤Rt): 

Rt' = Kr · ρ = 0,078 · 100  Rt' = 7,80 Ω 

- Intensitat de defecte (Id' ≥ 100A): 

�MN = �
√3 · E(*F + *GN)� + HF� = 25000

√3 · E(0 + 7,4)� + 25� 

Id' = 551,15 A 

- Tensió de pas a l’exterior: 

V'p = Kp · ρ · Id'    V'p = 942,5 V 

- Tensió de pas en l’accés al CT: 

V’p(acc) = V’c = Kc · ρ · Id' V’p(acc) = 2.072,3 V 

- Tensió de contacte: 

Vc = K / tn = 72/0,61   Vc = 125,1 V 

- Tensió de defecte: 

V'd = Rt' Id'     V'd = 4.299,0 V 

• Durada total de la falta. 

- Desconnexió inicial: relé a temps dependent 

GN = IN

O �MN
�PN Q�R

− 1
= 24

O 551,1560  Q� − 1
 

     t’=0,3 seg 

- Reenganxada: relé a temps dependent     t’’= 0,3 seg 
 

- Durada total: t = t’ + t’’ = 0,3 + 0,3 = 0,6 seg  Si     t < 0,9s            K = 72  i  n = 1 

Si   0,9 < t < 3s        K = 78,5  i  n = 0,18 

• Separació entre els sistemes de la posta a terra de protecció (masses) i de servei (neutre de B.T.). 

- Sistema de postes a terra separades e independents. 

- Distància mínima de separació: 

g = K · �M′
2000 · h = 100 · 551,15

6283 = 8,77 i 
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VALORS ADMISSIBLES 

Els valors màxims admissibles per un temps de falta de 0,6 segons (K=72 i n=1): 

- Tensió de pas a l’exterior:  






 +=
1000

·6
1·

·10 ρ
n

t

K
Vpad  Vpad = 2.001 V 

- Tensió de pas en l’accés:         






 ⋅++⋅=
1000

'3·3
1

10 ρρ
n

t

K
Vpacc  Vpacc = 5.378 V 

- Tensió de contacte: 8TPM = U
7V · W1 + -,0·,

-...X  Vcad = 144 V 
 

COMPROVACIÓ DE QUE ELS VALORS CALCULATS SATISFAN LES CONDICIONS EXIGIDES 

Concepte Valor calculat Condició Valor admissible 

Tensió de pas a l’exterior V'p = 942,5 V ≤ Vpad = 2.001 V 

Tensió de pas en l’accés V'p(acc) = 2.072,3 V  ≤ Vpacc = 5.378 V 

Tensió de contacte Vc = 125,1 V ≤ Vcad = 144 V 

Tensió de defecte V'd = 4.299,0 V ≤ Vbt = 10.000 V 

Intensitat de defecte Id' = 551,1 A    ≥ Ia' = Ia" = 60 A    

CÀLCUL P.A.T. DE SERVEI 

El valor màxim que ha de tenir la posta a terra de servei es de 37 Ω. Per tant, aquest valor és el que s’utilitzarà 

en els càlculs. 

La selecció de l’elèctrode tipus es realitza entre els inclosos en les taules de l’Annex 2 del document UNESA 

"Mètode de càlcul i projecte de instal·lacions de posta a terra per centres de transformació". 

- "Valor unitari" màxim de la resistència de posta a terra de l’elèctrode. 

m·37,0Kr
100

37Rt
Kr Ω

Ω≤=≤
ρ  

- Dimensions horitzontals de l’elèctrode L = 6 m 
- Piques alineades 
- Secció del conductor nu   50 mm2 
- Profunditat de l’elèctrode horitzontal  0,5 m 
- Número de piques    3 
- Longitud de las piques Lp (m)   2 m 
- Separació entre piques   3 m 
- Elèctrode seleccionat    5/32 
 Paràmetres del elèctrode: 

   De la resistència   Kr = 0,135 
   De la tensió de pas  Kp = 0,0252 
 

- Valor de la terra de servei: 

Rtservei  =  Kr ·ρ   =  0,135 · 100   = 13,5 Ω    < 37 Ω  
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3.8.3. LÍNIES SOTERRADES DE MITJA TENSIÓ 

CAPACITAT DE TRANSPORT PER LÍMIT TÈRMIC  

La capacitat de transport dels conductors segons la seva intensitat màxima admissible és:  

 = √3 · � · � · cos � = √3 · 25 · 415 · 0,9 =  16.173 kW = 16,173 MW 

CAIGUDES DE TENSIÓ  

La caiguda de tensió que es produeix en una línia trifàsica ve determinada per la fórmula: 

Δ� = √3 · � · � · (R · cos � + H · lmF�)           ∆�% = Δ�
� · 100   < 5%    

 

     o/@:p:2= = √3 · Δ� · � · cos � 
 
On 

∆U = Caiguda de Tensió (V)  L = Longitud (km) 

I = Intensitat (kA)   R = Resistència a temp. Max. Adm. (90ºC) (Ω/km) 

X = Reactància (Ω/km)  Cosϕ = 0,9 
Senϕ = 0,43    U = Tensió de servei (V) 

 

Pels diferents trams de línies de MT, tindrem les següents caigudes de tensió: 

- De Punt de connexió a CMM:  30 m  ∆U1 = 0,419 V  0,0017 %       Pp1=  27,18 W 

- De CMM fins a CTFV1:   30 m  ∆U2 =  0,419 V  0,0017 %       Pp1=  27,18 W 

 

INTENSITAT DE CURTCIRCUIT  

Per el càlcul de la corrent de curtcircuit en totes les línies, s’utilitza l’expressió: 

 

= 0..
√C·�0  = 11,55 kA 

 
On 

Scc = Potencia de cortocircuito de la red en MVA  
Vp = Tensión de servicio en kV  
Iccp = Corriente de cortocircuito en kA 

 

Aquesta intensitat per la potència de curtcircuit existent en el punt de la xarxa on s’instal·la aquesta 
línia, és inferior a la intensitat de curtcircuit màxima admissible en el cable projectat (22,3 kA). 
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4. PROGRAMA D’EXECUCIÓ 

Per la construcció d’aquest parc solar, s’han previst les següents fases de construcció, les quals no hauran 

de ser correlatives, sinó que algunes d’elles es podran solapar per tal de agilitzar els treballs. 

OBRA CIVIL 

Condicionar el terreny. 

Replanteig. 

Tancat del perímetre. 

Soleres de formigó pels edificis (en cas que fos necessari) 

Rases i pous de registre pels tubulars de MT i de BT. 

Estesa de la xarxa de terres i dels tubulars. 

XARXA DE MITJA TENSIÓ 

Instal·lació dels Centres de Transformació i Centre de Maniobra i Mesura. 

Estesa i connexionat dels cables de MT. 

Treballs de connexió a la xarxa. 

XARXA DE BAIXA TENSIÓ 

Estesa de cable de Baixa Tensió. 

Muntatge de Quadres de protecció de C.A. 

Instal·lació dels Inversors i connexionat d’aquests amb les línies de C.A. i C.C.  

MUNTATGE DE L’ESTRUCTURA 

Clavat dels suports de l’estructura.  

Muntatge dels perfils de l’estructura. 

MUNTATGE DELS PANELLS SOLARS 

Muntatge del panells en la estructura. 

Connexionat dels panells 

COMUNICACIÓ I MONITORITZACIÓ PLANTA 

Estesa del cablejat de comunicació dels inversors. 

Instal·lació dels elements de monitorització 

PROVES I VERIFICACIONS 

 

A continuació es mostra la planificació de la construcció prevista. 
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5. ACTUACIONS DE MANTENIMENT 
A continuació us descrivim les actuacions de manteniment previstes: 

MANTENIMENT PREDICTIU 

El manteniment predictiu està basat en la determinació de l'estat d'un sistema en operació, és a dir, es 

basa en que els sistemes donaran un tipus d'avís abans que fallin pel que aquest pla de manteniment tracta 

de percebre els símptomes per després prendre accions. 

El manteniment predictiu permet que es prenguin decisions abans que passi la sentència, de manera 

que es solucioni aquest abans. Detectar canvis anormals en les condicions de l'equip i esmenar-los és una 

bona forma, encara que no fàcil, i evitar possibles avaries en el sistema. D’aquesta manera també hi ha 

decisions que es prenen amb antelació com poden ser un canvi dels inversors durant els 25-35 anys de 

funcionament del parc solar. 

Un sistema de monitorització emmagatzema informació de la planta FV perquè els operadors puguin 

tenir accés en tot moment a les dades importants. Els portals de monitorització faciliten aquesta informació 

de manera senzilla i intuïtiva com taules, diagrames o gràfics, per a poder així analitzar i comparar de 

manera manual o automàtica i detectar divergències del seu funcionament normal. També hi ha funcions 

d'informe automàtics de generació d'energia i falles que poden ser configurables. 

En general els sistemes de monitorització es distingeixen per l'abast de les dades adquirides, les opcions 

de l'informe i de la visualització. La majoria dels fabricants ofereixen la visualització centralitzada en un 

portal web, on es pot visualitzar i comparar els diferents sistemes. 

El registrador de dades (datalogger) es comunica amb el inversor amb un cable i grava les dades de 

l'inversor per mostrar el rendiment i els valors elèctrics. 

PLA DE MANTENIMENT CORRECTIU 

Aquest pla de manteniment s'aplicarà únicament quan per circumstàncies sobrevingudes, degudes a 

avaries en la instal·lació, sigui necessari esmenar el defecte d'aquesta. 

- Es garanteix la visita a la instal·lació en els terminis establerts i cada vegada que l'usuari ho 

requereixi causa de qualsevol incidència en la mateixa. 

- S’analitzarà i es farà un pressupost adequat dels treballs i reposicions necessàries per al correcte 

i normal funcionament de la instal·lació solar fotovoltaica. 

- Es solucionarà correctament qualsevol incidència, excepte quan es tracti de causes de força major 

degudament justificades. 

PLA DE MANTENIMENT PREVENTIU 

Es programarà aquest manteniment anualment, inspeccionant cadascun dels elements. 

TERRENY 

- Es realitzarà un manteniment de la vegetació del terreny, de la manera més sostenible possible, 

com pot ser aportant-hi ramats d’ovelles, també es controlarà que aquest no sofreixi cap 

modificació degut a inclemències del temps. 

- Es farà una inspecció visual del tancament perimetral, per comprovar que el seu estat es 

correcte. 
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PANELLS 

Neteja periòdica del panell: 

- La brutícia que pugui acumular el panell pot reduir el seu rendiment, les capes de pols que 

redueixen la intensitat de el sol no són perilloses i la reducció de potència no sol ser significativa. 

- Les tasques de neteja dels panells es realitzaran després d'una pluja de fang, nevada o altres 

fenòmens meteorològics similars. 

Inspecció visual 

- Es controlarà que cap cèl·lula es trobi en mal estat (vidre de protecció 

trencat, normalment a causa d'accions externes). 

- Es comprovarà que el marc de la lliçó es troba en correctes condicions 

(Absència de deformacions o trencaments). 

Control de les característiques elèctriques del panell 

- Revisar l'estat de les connexions dels panells, els quals es tingui indicis del 

seu funcionament anormal. 

- Comprovació d'estat i adherència dels cables als terminals dels panells.  

- Comprovació de l'estanquitat de la caixa de terminals o de l'estat dels 

caputxons de seguretat. Si escau, situaran les peces en mal estat i/o es 

netejaran els terminals. 

- Absència de sulfatació de contactes.  

- Absència d'oxidacions en els circuits i soldadura de les cèl·lules, 

normalment a causa de l'entrada d'humitat. 

- Comprovar la presa a terra i la resistència de pas a el potencial de terra. 

- Temperatura de connexions mitjançant termografia infraroja. En cas que 

alguna connexió aparentment correcta abast una temperatura per sobre 

de 60 ºC, es mesurarà la tensió i intensitat de la mateixa, controlant que 

està dins dels valors normals. Si cal, substituir aquesta connexió. 

ESTRUCTURA DE SUPORT 

- Comprovació de possibles degradacions (deformacions, esquerdes, etc.). 

- Comprovació de l'estat de fixació de l'estructura a coberta. Es controlarà que els cargols es troba 

correctament ajustada. Si algun element de fixació presenta símptomes de defectes, se 

substituirà per un de nou. 

- Comprovació de l'estat de fixació de mòduls a l'estructura. 

- Comprovar la presa a terra i la resistència de pas a terra. 

CAIXES DE PROTECCIONS 

- Comprovar el correcte ancoratge de la caixa a l'estructura suport. 

- Comprovar que la carcassa de la caixa es troba en correcte estat i no presenta símptomes de 

deteriorament a causa d'agents externs. Substituir-la en cas necessari. 

- Comprovar l'estanquitat de la carcassa i si presenta danys. 

- Comprovar si la tapa està ben assentada i la seva estanquitat. Assegurar al tancar la tapa que els 

tancaments estiguin ben bloquejats. 

- Comprovar si s'ha acumulat aigua de condensació en l'equip. Si és així, absorbir l'aigua que hi hagi, 

comprovar la causa de la infiltració d'aigua i esmenar el defecte. 

- Comprovar si la connexió roscada de compensació de pressió presenta brutícia o danys. 

- Comprovar les connexions de l'interruptor-seccionador i de ser necessari estrènyer. Veure si 

l'aïllament o l'interruptor presenten descoloració o alteracions d'un altre tipus. 

- Comprovar la presa a terra i la resistència de pas a el potencial de terra.  

- És recomanable comprovar la temperatura de connexions mitjançant termografia infraroja. 
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INVERSORS 

- Neteja o recanvi de les estores dels filtres d'entrada d'aire. 

- Neteja de les reixetes protectores a les entrades i sortides d'aire. 

- Neteja de el dissipador de calor del component de potència. 

- Comprovar cobertes i funcionament de bloquejos. 

- Inspecció de pols, brutícia, humitat i filtracions d'aigua, si cal, netejar l'inversor i prendre les 

mesures pertinents. 

- Revisar totes les connexions de el cablejat elèctric. 

- Comprovar si l'aïllament o els borns presenten descoloració o alteracions d'un altre tipus, si es 

necessari canviar-les. 

- Comprovar la temperatura de connexions mitjançant termografia infraroja. En cas que alguna 

connexió aparentment correcta abast una temperatura per sobre de 60 ºC, es mesurarà la tensió 

i intensitat de la mateixa, per estar dins dels valors normals. Si cal, substituir aquesta connexió. 

- Comprovar el funcionament dels ventiladors i atendre a sorolls. Els ventiladors poden ser encesos 

si s'ajusten els termòstats o durant el funcionament. 

- Intervals de substitució preventiva de components (ventiladors,...). 

- Verificar l'envelliment dels descarregadors de sobretensió i, donat el cas, canviar-los. 

- Revisió de funcionament del monitoratge d'aïllament i la senyalització. 

- Inspecció visual dels fusibles i seccionadors existents. 

- Revisió de funcionament dels dispositius de protecció o Interruptors de protecció del corrent de 

defecte.  

- Revisió de les tensions de comandament i auxiliars de 230V i 24V. 

- Comprovació de funcionament de la parada d'emergència. 

SISTEMA DE MONITORITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR 

Aquests elements són molt importants per al control del parc així com la detecció d'avaries o anomalies. 

El manteniment és molt senzill i consisteix en: 

- Mensualment, supervisió visual dels diferents equips a través de el PC, és a dir, controlar els 

paràmetres de producció (tensió, intensitat, potència, etc.) registre d'alarmes, etc. 

- Comprovació de el sistema d'avís d'alarmes, enviant un missatge de prova al dispositiu configurat. 

- Revisió de les connexions dels diferents elements, targetes, sensors, Router, PC, etc. 

- Comprovació de tots els sensors, cerciorant-se que es troben en bon estat i no presenten 

símptomes de deteriorament. 

CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 

Aquest serà realitzat per personal qualificat. 

- Retirar la pols del transformador mitjançant aspiració, acabant la neteja de la mateixa bufant amb 

aire comprimit o amb nitrogen. 

- Neteja o recanvi de les estores dels filtres d'entrada d'aire. 

- Controlar el premi de les connexions i les barretes de les preses de regulació. 

- Comprovar els aïllaments MT/massa, BT/massa i MT/BT. 

- Neteja de les reixetes protectores a les entrades i sortides d'aire. 

- Comprovar el funcionament dels ventiladors i atendre a sorolls. Els ventiladors poden ser encesos 

si s'ajusten els termòstats o durant el funcionament. 

- Intervals de substitució preventiva de components. 

- Control de la funció de sobre temperatura i revisar el funcionament del circuit de seguretat 

d'aquesta funció. 

- Retirar la pols de les cel·les. 
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- Comprovar si l'aïllament o els borns presenten alteracions d'un altre tipus. 

- Inspeccionar i reposar les etiquetes d'indicació d'advertència. 

- Verificar l'estat de les proteccions (seccionadors, fusibles, etc.) i substituir aquells elements que 

presentin símptomes d'estar en mal estat. 

LÍNIA ELÈCTRICA 

D'una bona conservació de la mateixa dependrà el correcte funcionament de la instal·lació solar 

fotovoltaica i de les proteccions de la mateixa. La part més delicada de la línia elèctrica correspon a la línia 

de CC sobre coberta, per estar sotmesa a les inclemències atmosfèriques i agents externs. Consisteix en: 

- Comprovació de l'estat de la coberta i aïllament dels cables, així com les proteccions mecàniques 

dels mateixos. 

- Si presenta algun símptoma de deteriorament, substituir el tram complet. 

- Comprovació de l'estat dels borns, mitjançant inspecció visual. 

-  Obrir les arquetes de registre i comprovar l'estat de empalmaments i connexions, substituir les 

terminacions en cas de símptomes de deteriorament de les mateixes. 

- Cada 5 anys, comprovació de l'aïllament entre fases i entre cada fase i neutre. 

- Es tindran en compte totes les precaucions relacionades en treballs amb risc elèctric, i ha de 

desconnectar els corresponents interruptors-seccionadors de la línia a mantenir. Es tindrà especial 

cura amb la línia de MT (Aquests treballs seran realitzats per un professional qualificat). 

POSADA A TERRA 

- En l'època en què el terreny estigui més sec i després de cada descàrrega elèctrica, comprovació de 

la continuïtat elèctrica i reparació dels defectes trobats en els diferents punts de posada a terra 

(masses metàl·liques, endolls, neutres dels equips, etc.) 

- Comprovació de la línia principal i derivades de terra, mitjançant inspecció visual de totes les 

connexions i el seu estat enfront de la corrosió, així com la continuïtat de les línies. 

- Comprovació que el valor de la resistència de terra segueix sent inferior a 20Ω. 

- Cada 5 anys, comprovació de l'aïllament de la instal·lació interior (entre cada conductor i terra i 

entre cada dos conductors no haurà de ser inferior a 250.000 Ohm). Es reparen els defectes trobats. 

- Comprovació del conductor de protecció i de la continuïtat de les connexions equipotencials entre 

masses i elements conductors. 

EXTINCIÓ D’INCENDIS 

- Comprovació de l'accessibilitat, senyalització i bon estat aparent de conservació. 

- Inspecció ocular d'assegurances, precintes i inscripcions. 

- Comprovació del pes i pressió, si escau. 

- En el cas d'extintors de pols amb ampolleta de gas d'impulsió, comprovació de el bon estat de 

l'agent extintor i del pes i aspecte extern de l'ampolla. 

- Inspecció ocular de l'estat de la mànega, broquet o llança, vàlvules i parts mecàniques. 

- Cada 5 anys, retimbrat de l'extintor, a partir de la data de timbrat, i per tres vegades. Com a norma 

general, prendre les següents precaucions: 

• No canviar la posició dels extintors ubicats acord amb la normativa. 

• No retirar el precinte de seguretat de l'extintor si no és per usar-lo tot seguit 

• Seguir les instruccions de fabricant dels mateixos. 

• En cas d'utilitzar un extintor, aquest es recarregarà immediatament. 
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6. PRESSUPOST 

6.1. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ 
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            Aquest pressupost ascendeix  a la quantitat de: 
 

UN MILIÓ TRES-CENTS TRENTA MIL SET-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS 

 AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS  
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6.2. PRESSUPOST DE DESMANTELLAMENT 
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7. ESTUDI TÈCNIC-ECONÒMIC 

 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 03/06/2022, per A
lbert T

robalón V
illa (C

ol. 15305). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 64FB

215B
D

187D
845



  
 

Projecte Tècnic                                                 95 
 

8. CONCLUSIONS 

Per tot l’exposat anteriorment, l’enginyer que subscriu aquest projecte espera haver aportat les dades 

suficients per la seva aprovació pels Organismes Competents, quedant a disposició d’aquests per qualsevol 

dubte o aclariment. 

 

Cardona, juny de 2022 

 

Enginyer Industrial 

Albert Trobalón Villa 

Col·legiat núm. 15.305 
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1. PLEC DE CONDICIONS 

1.1. FACULTATIVES 

TÈCNIC DIRECTOR D’OBRA 

Correspon al Tècnic Director: 

- Redactar els complements o rectificacions del projecte que es precisen. 
- Assistir a les obres, tants cops ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les 

contingències que es produeixin i impartir les ordres complementàries que siguin precises per 
aconseguir la correcta solució tècnica. 

- Aprovar les certificacions parcials d’obra, la liquidació final i assessorar al promotor en l’acte de la 
recepció. 

- Redactar quan sigui requerit l’estudi dels sistemes adequats als riscos del treball en la realització de 
l’obra i aprovar el Pla de Seguretat i Salut per l’aplicació d’aquest. 

- Efectuar el replanteig de l’obra i preparar l’acta corresponent, subscrivint-la en unió del Constructor 
o Instal·lador. 

- Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i higiene en el 
treball, controlant la seva correcta execució. 

- Ordenar i dirigir l’execució material segons el projecte, les normes tècniques i les regles de la bona 
construcció. 

- Realitzar o disposar les proves o assajos de materials, instal·lacions i demés unitats d’obra segons les 
freqüències de mostreig programades en el pla de control, així com efectuar les altres comprovacions 
que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d’acord amb el projecte i la normativa 
tècnica aplicable. Dels resultats n’informarà puntualment al constructor o instal·lador, impartint-li, 
en el seu cas, les ordres oportunes. 

- Realitzar els amidaments d’obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a 
les certificacions valorades i a la liquidació de l’obra. 

- Subscriure el certificat final de l’obra. 

CONSTRUCTOR O INSTAL·LADOR 

Correspon al constructor o instal·lador: 

- Organitzar els treballs, redactant els plans d’obres que es precisin i projectant o autoritzant les 
instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 

- Elaborar, quan es requereixi, el Pla de Seguretat i Higiene de l’obra en aplicació de l’estudi 
corresponent i disposar en tot cas l’execució de les mesures preventives, vetllant pel seu compliment 
i per l’observança de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball. 

- Subscriure amb el Tècnic Director el acta de replanteig de l’obra. 
- Ostentar la Direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions dels 

subcontractistes. 
- Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s’utilitzin, 

comprovant els preparatius en obra i rebutjant els subministraments o prefabricats que no comptin 
amb les garanties o documents d’idoneïtat requerits per les normes de aplicació. 

- Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar l’assabentat a les anotacions que s’hi 
practiquin. 

- Facilitar al Tècnic Director amb antelació suficient els materials precisos pel compliment de la seva 
comesa. 

- Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 
- Subscriure amb el promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
- Concertar les assegurances d’accidents de treball i de danys a tercers durant l’obra. 

 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 03/06/2022, per A
lbert T

robalón V
illa (C

ol. 15305). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 64FB

215B
D

187D
845



 

 

 

Plec de condicions                                                  4 

VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 

Abans de donar inici a les obres, el constructor o instal·lador consignarà per escrit que la 
documentació aportada li resulta suficient per la comprensió de la totalitat de l’obra contractada o, en cas 
contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. El contractista es subjectarà a les lleis, reglaments i 
ordenances vigents, així com a les que es dictin durant l’execució de l’obra. 

PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

El constructor o instal·lador, a la vista del projecte, contenint, en el seu cas, l’Estudi de Seguretat i 
Salut, presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l’obra a la aprovació del tècnic de la Direcció Facultativa. 

PRESÈNCIA DEL CONSTRUCTOR O INSTAL·LADOR A L’OBRA 

El constructor o instal·lador està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat 
seu a l’obra, que tindrà caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-
lo i adoptar en tot moment quantes disposicions competeixin a la contracta. 

L’incompliment d’aquesta obligació o, en general, la falta de qualificació suficient per part del personal 
segons la naturalesa dels treballs facultarà al Tècnic per ordenar la paralització de les obres, sense dret a 
cap reclamació, fins que es repari la deficiència. 

El cap de l’obra, per sí mateix o per mitjà dels seus tècnics encarregats, estarà present durant la jornada 
legal de treball i acompanyarà al Tècnic Director, en les visites que faci a les obres, posant-se a la seva 
disposició per la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-li les dades 
precises per la comprovació d’amidaments i liquidacions. 

TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 

Es obligació de la contracta l’executar tot el que sigui necessari per la bona construcció i aspecte de les 
obres, encara que no es trobi expressament determinat en els documents de Projecte, sempre que, sense 
separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi el Tècnic Director dins dels límits de possibilitats 
que els pressupostos habilitin per cada unitat d’obra i tipus d’execució. 

El Contractista, d’acord amb la Direcció Facultativa, lliurarà en l’acte de la recepció provisional, els 
plànols de totes les instal·lacions executades en l’obra, amb les modificacions o estat definitiu en que hagin 
quedat. 

El Contractista es compromet igualment a lliurar les autoritzacions que preceptivament han d’expedir 
les Delegacions Provincials de Industria, Sanitat, etc., i autoritats locals, per la posta en servei de les referides 
instal·lacions. Son també per compte del contractista, tots els arbitris, llicències municipals, valls, 
enllumenat, multes, etc., que ocasionin les obres des del seu inici fins la seva total finalització. 

INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DEL PROJECTE 

Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels 
plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al 
constructor o instal·lador estant obligat al mateix temps a retornar els originals o les còpies subscrivint amb 
la seva firma l’assabentat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi del Tècnic 
Director. 

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportú fer el 
constructor o instal·lador, l’haurà de dirigir, en precisament el termini de tres dies, a qui la hagués dictat, el 
qual donarà al constructor o instal·lador, el corresponent rebut, si aquest ho sol·licités. 

El constructor o instal·lador podrà requerir del Tècnic Director, segons les seves respectives obligacions, 
les instruccions o aclariments que es precisin per la correcta interpretació i execució d’allò projectat. 

RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 

Les reclamacions que el contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions de la Direcció Facultativa, 
només podrà presentar-les davant la propietat, si són d’ordre econòmic i d’acord amb les condicions 
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estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d’ordre tècnic, no s’admetrà cap 
reclamació, podent el contractista salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició 
raonada dirigida al Tècnic Director, el qual podrà limitar la seva contesta a l’acusament de rebuda, que en 
tot cas serà obligatòria per aquest tipus de reclamacions. 

FALTES DE PERSONAL 

El Tècnic Director, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o 
negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà requerir al contractista per tal 
que aparti de l’obra als dependents u operaris causants de la pertorbació. 

El contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i industrials, amb 
subjecció en el seu cas, a lo estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense perjudici de les seves 
obligacions com a contractista general de la obra. 

CAMINS I ACCESSOS 

El constructor disposarà pel seu compte els accessos a l’obra i el tancament d’aquesta. El Tècnic Director 
podrà exigir la seva modificació o millora. 

De la mateixa manera, el constructor o instal·lador s’obligarà a la col·locació en lloc visible, a l’entrada 
de l’obra, d’un rètol exempt de panell metàl·lic sobre estructura auxiliar on es reflectiran les dades de l’obra 
en relació amb el títol d’aquesta, entitat promotora i noms dels tècnics competents, el disseny del qual 
haurà de ser aprovat prèviament a la seva col·locació per la Direcció Facultativa. 

REPLANTEIG 

El constructor o instal·lador iniciarà les obres amb el replanteig d’aquest en el terreny, assenyalant les 
referències principals que mantindrà com a base d’ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es 
consideraran a càrrec del contractista i inclosos en la seva oferta. El constructor sotmetrà el replanteig a 
l’aprovació del Tècnic Director i un cop conformat prepararà una acta acompanyada d’un plànol que haurà 
de ser aprovada pel Tècnic, essent responsabilitat del Constructor l’omissió d’aquest tràmit. 

COMENÇAMENT DE L’OBRA. RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

El constructor o instal·lador donarà inici a les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions 
Particulars, desenvolupant-los en la forma necessària per que dins dels períodes parcials assenyalats quedin 
executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l’execució total es dugui a efecte dins del termini 
exigit en el contracte. 

Obligatòriament i per escrit, haurà el contractista de donar compte al Tècnic Director del començament 
dels treballs al menys amb tres dies d’antelació. 

ORDRE DELS TREBALLS 

En general, la determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la contracta,  menys aquells cassos en 
els que, per circumstàncies d’ordre tècnic, estimi convenient la seva variació la Direcció Facultativa. 

FACILITATS PER A ALTRES CONTRACTISTES 

D’acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el contractista general haurà de donar totes les 
facilitats raonables per la realització dels treballs que li siguin encomanats a tots els altres contractistes que 
intervinguin en l’obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques pertinents entre 
contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d’energia o altres conceptes. En cas de 
litigi, els contractistes estaran al que resolgui la Direcció Facultativa. 

AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR 

Quan sigui precís per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el Projecte, no s’interrompran 
els treballs, continuant segons les instruccions donades pel Tècnic Director en tant  no es formula o es 
tramita el projecte reformat. 
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El constructor o instal·lador està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials tot el que la 
Direcció de les obres disposi per zones de apilament, apuntalaments, enderrocs o qualsevol altra obra de 
caràcter urgent. 

PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 

Si per causa de força major o independent de la voluntat del constructor o instal·lador, aquest no pogués 
començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li 
atorgarà una pròrroga proporcionada pel compliment de la contracta, previ informe favorable del tècnic. 
Per això, el constructor o instal·lador exposarà, en escrit dirigit al Tècnic, la causa que impedeix l’execució 
o la marxa dels treballs i el retard que per això s’originaria en els terminis acordats, raonant degudament la 
pròrroga que per aquesta causa sol·licita. 

RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L’OBRA 

El contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis de obra estipulats, al·legant como 
causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en que tot i haver-ho 
sol·licitat per escrit no se li haguessin proporcionat. 

CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al projecte, a les modificacions d’aquest que 
prèviament hagin estat aprovades i a les ordres e instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit 
entregui el Tècnic al constructor o instal·lador, dins de les limitacions pressupostàries. 

OBRES OCULTES 

De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults a l’acabament de l’edifici, s’aixecaran els 
plànols precisos per que quedin perfectament definits. Aquests documents s’estendran per triplicat, essent 
lliurats: un, al Tècnic; un altre a la propietat; i el tercer, al contractista, firmats tots ells pels tres. Aquests 
plànols, que hauran d’estar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables e irrecusables 
per efectuar els amidaments. 

TREBALLS DEFECTUOSOS 

El constructor ha d’emprar els materials que compleixin les condicions exigides en les "Condicions 
Generals i Particulars d’índole Tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs 
contractats d’acord amb allò especificat també en aquest document. 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’edifici és responsable de l’execució dels treballs 
que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquests  puguin existir per la seva mala gestió o per la 
deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats, sense que l’eximeixi de responsabilitat el 
control que depèn del Tècnic, ni tampoc el fet de que els treballs hagin estat valorats en les certificacions 
parcials d’obra, que sempre seran esteses i abonades a bon compte. 

Com a conseqüència de lo anteriorment expressat, quan el Tècnic Director adverteixi vicis o defectes en 
els treballs citats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixen les condicions 
preceptuades, ja sigui en el curs de l’execució dels treballs, o finalitzats aquests, i per verificar-se la recepció 
definitiva de l’obra, podrà disposar que les parts defectuoses enderrocades i reconstruïdes d’acord amb allò 
contractat, i tot això a expenses de la contracta. Si aquesta no estimés justa la decisió i es negués a la 
demolició i reconstrucció o ambdós, es plantejarà la qüestió davant la propietat, qui resoldrà. 

VICIS OCULTS 

Si el Tècnic tingués fonamentades raons per creure en l’existència de vicis ocults de construcció en les 
obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol temps, i abans de la recepció definitiva, els assajos, 
destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi defectuosos. 

Les despeses que s’observin seran a compte del constructor o instal·lador, sempre que els vicis existeixin 
realment. 
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ELS MATERIALS I ELS APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA 

El constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que li sembli 
convenient, excepte en els casos en que el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una 
procedència determinada. 

Obligatòriament, i per a procedir a la seva utilització o provisió, el constructor o instal·lador haurà de 
presentar al Tècnic una llista completa dels materials i aparells que vagi a utilitzar en la que s’indiquin totes 
les indicacions sobre marques, qualitats, procedència e idoneïtat de cada un de ells. 

MATERIALS NO UTILITZABLES 

El constructor o instal·lador, a costa seva, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el 
lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no seguin utilitzables en la 
obra. 

Es retiraran d’aquesta o es duran a l’abocador, quan així estigués establert en el Plec de Condicions 
particular vigent en l’obra. 

Si no s’hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran d’ella quan així ho ordeni el Tècnic. 

DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAJOS 

Tots les despeses originades per les proves i assajos de materials o elements que intervinguin en la 
execució de les obres seran a compte de la contracta. 

Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les suficients garanties podrà començar-se 
de nou a càrrec d’aquest. 

NETEJA DE LES OBRES 

Es obligació del constructor o instal·lador mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com 
de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no seguin necessàries, així com 
adoptar les mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris per que l’obra ofereixi un bon aspecte. 

DOCUMENTACIÓ FINAL DE L’OBRA 

El Tècnic Director facilitarà a la propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i 
contingut disposat per la legislació vigent. 

TERMINI DE GARANTIA 

El termini de garantia serà de dotze mesos, i durant aquest període el contractista corregirà els defectes 
observats, eliminarà les obres rebutjades i repararà les averies que per aquesta causa s’haguessin produït, 
tot això pel seu compte i sense dret a cap indemnització, executant-se en cas de resistència aquestes obres 
per la propietat amb càrrec a la fiança. 

El Contractista garanteix a la propietat contra tota reclamació de tercera persona, derivada de 
l’incompliment de les seves obligacions econòmiques o disposicions legals relacionades amb l’obra. 

Després de la recepció definitiva de l’obra, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat menys 
en allò referent als vicis ocults de la construcció. 

CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT 

Els despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisionals i 
definitives correran a càrrec del contractista. 

Per tant, el contractista durant el termini de garantia serà el conservador de l’edifici, on tindrà el personal 
suficient pera atendre a totes les averies i reparacions que puguin presentar-se, encara que l’establiment 
fos ocupat o utilitzat per la propietat, abans de la recepció definitiva. 

RECEPCIÓ DEFINITIVA 
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La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb 
les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data de la qual cessarà l’obligació del constructor 
o instal·lador de reparar a càrrec seu aquells desperfectes inherents a la norma de conservació dels edificis 
i quedaran tan sols subsistents totes les responsabilitats que es poguessin arribar-li per vicis de la 
construcció. 

PRÒRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA 

Si al procedir al reconeixement per la recepció definitiva de l’obra, no es trobés aquesta en les condicions 
degudes, s’ajornarà aquesta recepció definitiva i el Tècnic Director marcarà al constructor o instal·lador els 
terminis i formes en que s’hauran de realitzar les obres necessàries i, de no efectuar-se dins de aquells, 
podrà resoldre’s el contracte amb pèrdua de la fiança. 

RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DEL QUALS HAGI ESTAT RESCINDIDA 

En el cas de resolució del contracte, el contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el 
Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els 
subcontractes que tingués concertats i a deixar l’obra en condicions de ser represes per una altra empresa. 

1.2. ECONÒMIQUES 

COMPOSICIÓ DELS PREUS UNITARIS 

El càlcul dels preus de les diferents unitats de l’obra és el resultat de sumar els costos directes, els 
indirectes, les despeses generales i el benefici industrial. 

Es consideraran costos directes: 

a) La ma d’obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervenen directament 
en l’execució de la unitat d’obra. 

b) Els materials, als preus resultants a peu de l’obra, que quedin integrats en la unitat de que es tracti 
o que siguin necessaris per la seva execució. 

c) Els equips i sistemes tècnics de la seguretat e higiene per la prevenció i protecció d’accidents i 
malalties professionals. 

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tingui lloc per accionament o 
funcionament de la maquinària i instal·lacions utilitzades en l’execució de la unitat d’obres. 

e) Les despeses d’amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips 
anteriorment citats. 

Es consideraran costos indirectes: 

- Les despeses de instal·lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, 
pavellons temporals per obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu 
adscrit exclusivament a la obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un 
percentatge dels costos directes. 

Es consideraran Despeses Generals: 

- Les despeses generals d’empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i tasses de l’administració 
legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes e indirectes 
(en els contractes d’obres de l’Administració Pública aquest percentatge s’estableix un 13 per 100). 

Benefici Industrial: 

- El benefici industrial del contractista s’estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les anteriors 
partides.  

Preu d’Execució Material: 

- Es denominarà Preu d’Execució Material al resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes 
a excepció del benefici industrial i les despeses generals. 
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Preu de Contracta: 

- El preu de contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici 
industrial. 

- L’IVA gira sobre aquesta suma però no integra el preu. 

PREU DE CONTRACTA. IMPORT DE CONTRACTA 

En el cas que els treballs a realitzar en un edifici o obra annexa qualsevol es contractés a risc i ventura, 
s’entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d’obra, es a dir, el preu d’execució 
material, més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de despeses generals i benefici 
industrial del contractista. Les despeses generals s’estimen normalment en un 13% i el benefici s’estima 
normalment en 6 per 100, a menys que en les Condicions Particulars s’estableixi un altre destí. 

PREUS CONTRADICTORIS 

Es produiran preus contradictoris només quan la propietat per mitjà del Tècnic decideixi introduir unitats 
o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna circumstància 
imprevista. El contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 

A falta d’acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Tècnic i el contractista abans de començar 
l’execució dels treballs i en el termini que determina el Plec de Condicions Particulars. Si subsistís la 
diferència s’acudirà en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon 
lloc, al banc de preus d’ús més freqüent en la localitat. 

Els contradictoris que hagués es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 

RECLAMACIONS D’AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES 

Si el contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació 
oportuna, no podrà baix cap pretext d’error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre 
corresponent del pressupost que serveixi de base per l’execució de les obres (amb referència a facultatives). 

REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS 

Contractant-se les obres a risc i ventura, no s’admetrà la revisió dels preus en tant que l’increment no 
pugi a la suma de les unitats que falten per realitzar d’acord amb el calendari, un muntant superior al cinc 
per cent (5 per 100) de l’import total del pressupost de contracte. 

Cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s’efectuarà la corresponent revisió 
de acord amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el contractista la 
diferencia en més que resulti per la variació de l’IPC superior al 5 per 100. 

No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el calendari de 
l’oferta. 

PROVISIÓ DE MATERIALS 

El contractista queda obligat a executar les provisions de materials o aparells d’obra que la propietat 
ordena per escrit. 

Els materials aprovisionats, un cop abonats pel propietari són de l’exclusiva propietat d’aquest. De la 
seva guarda i conservació en serà responsable el contractista. 

RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR O INSTAL·LADOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS TREBALLADORS 

Si dels partes mensuals d’obra executada que preceptivament ha de presentar el constructor al Tècnic 
Director, aquest advertís que els rendiments de la ma d’obra, en totes o en algunes de les unitats d’obra 
executada, fossin notòriament inferiors als rendiments normals generalment admesos per a unitats d’obra 
iguals o similars, es notificarà per escrit al constructor o instal·lador, per tal que aquest faci les gestions 
precises para augmentar la producció en la quantia senyalada pel Tècnic Director. 

Si feta aquesta notificació al constructor o instal·lador, en els mesos successius, els rendiments no 
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arribessin als normals, el propietari queda facultat per rescabalar-se de la diferència, rebaixant el seu import 
del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al constructor 
en les liquidacions quinzenals que preceptivament se li han d’efectuar. En cas de no arribar ambdós parts a 
un acord en quant als rendiments de la ma d’obra, es sotmetrà el cas a arbitratge. 

RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS 

En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els Plecs de Condicions Particulars 
que regeixin en l’obra, formarà el contractista una relació valorada de les obres executades durant els 
terminis previstos, segons l’amidament que haurà practicat el Tècnic. 

Lo executat pel contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant el resultat de 
l’amidament general, cúbic, superficial, lineal, ponderat o numeral corresponent a cada unitat de l’obra i 
als preus senyalats en el pressupost per a cada una d’elles, tenint present a més lo establert en el present 
Plec General de Condicions Econòmiques, respecte a millores o substitucions de material i a les obres 
accessòries i especials, etc. 

Al contractista, que podrà presenciar els amidaments necessaris per estendre aquesta relació, se li 
facilitaran pel Tècnic les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-la d’una nota 
d’enviament, a l’objecte de que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de rebut de aquesta 
nota, pugui el contractista examinar-los o retornar-los signats amb la seva conformitat o fer, en caso 
contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins de els deu (10) dies següents al seu 
rebut, el Tècnic Director acceptarà o rebutjarà les reclamacions del contractista si les hagués, donant 
compte al mateix de la seva resolució, podent aquest, en el segon cas, acudir davant el propietari contra la 
resolució del Tècnic Director en la forma previnguda de els Plecs Generales de Condicions Facultatives i 
Legals. 

Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, expedirà el Tècnic Director la 
certificació de les obres executades. 

Del seu import se’n deduirà el tant per cent que per la constitució de la fiança s’hagi preestablert. 

Les certificacions es remetran al propietari, dins del mes següent al període a que es refereixen, i tindran 
el caràcter de document i lliuraments a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que se’n 
deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions aprovació ni recepció de les obres 
que comprenen. 

Les relacions valorades contindran tan sols l’obra executada en el termini a que la valoració es refereix. 

MILLORES D’OBRES LLIUREMENT EXECUTADES 

Quan el contractista, inclús amb autorització del  Tècnic Director, fes servir materials de més esmerçada 
preparació o de major dimensió que el senyalat en el projecte o substituís una classe de fàbrica amb una 
altra que estigués assignat major preu, o executés amb majors dimensions qualsevol part de l’obra, o, en 
general, introduís en aquesta i sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a judici 
del Tècnic Director, no tindrà dret, però, més que a l’abonament del que pogués correspondre-li en el cas 
de que hagués construït l’obra amb estricta subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 

ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA 

Excepte allò preceptuat en el Plec de Condicions Particulars d’índole econòmica, vigent en l’obra, 
l’abonament dels treballs pressupostats en partida alçada s’efectuarà d’acord amb el procediment que 
correspongui entre els que a continuació s’expressen: 

a) Si existeixen preus contractats per unitats d’obra iguales, les pressupostades mitjançant partida 
alçada, se abonaran previ amidament i aplicació del preu establert. 

b) Si existeixen preus contractats per unitats d’obra similars, s’establiran preus contradictoris per les 
unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. 

c) Si no existeixen preus contractats per a unitats d’obra iguals o similars, la partida alçada s’abonarà 
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íntegrament al contractista, a menys que el pressupost de l’obra s’expressi que l’import d’aquesta 
partida s’ha de justificar. En aquest cas, el Tècnic Director indicarà al contractista i amb anterioritat 
a la seva execució, el procediment que ha de seguir-se per portar aquest compte, que en realitat 
serà d’Administració, valorant-se els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost 
aprovat o, en el seu defecte, als que amb anterioritat a l’execució convinguin les dues parts, 
incrementant-se el seu import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions 
Particulars en concepte de despeses generals i benefici industrial del contractista. 

PAGAMENTS 

Els pagaments s’efectuaran pel propietari en els terminis prèviament establerts, i el seu import, 
correspondrà precisament al de les certificacions d’obra conformades pel Tècnic Director, en virtut de les 
quals es verifiquen aquells. 

IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI D’ACABAMENT DE LES OBRES 

La indemnització per retard en l’acabament s’establirà en un tant per mil (o/oo) de l’import total dels 
treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d’acabament fixat en el 
calendari d’obra. Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 

DEMORA DELS PAGAMENTS 

Es rebutjarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundada en aquesta demora de pagaments, quan 
el contractista no justifiqui en la data el pressupost corresponent al termini d’execució que tingui senyalat 
en el contracte. 

MILLORES I AUGMENTS D’OBRA. CASOS CONTRARIS 

No s’admetran millores d’obra, més que en el cas en que el Tècnic Director hagi ordenat per escrit 
l’execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells 
previstos en el contracte. Tampoc s’admetran augments d’obra en les unitats contractades, excepte cas 
d’error en els amidaments del Projecte, a menys que el Tècnic Director ordeni, també per escrit, l’ampliació 
de les contractades. 

En tots aquests cassos serà condició indispensable que ambdós parts contractants, abans de la seva 
execució o ús, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials 
o aparells ordenats emprar i els augments que totes aquestes millores o augments d’obra suposin sobre 
l’import de les unitats contractades. 

Es seguiran el mateix criteri i procediment, quan el Tècnic Director introdueixi innovacions que suposin 
una reducció apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades. 

UNITATS DE OBRA DEFECTUOSES PERÒ ACCEPTABLES 

Quan per qualsevol causa s’hagués de valorar obra defectuosa, però acceptable a judici del Tècnic 
Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d’abonament després d’escoltar al contractista, 
el qual haurà de conformar-se amb aquesta resolució, a menys que el cas en que, estant dins del termini de 
execució, prefereixi enderrocar l’obra i refer-la segons condicions, sense excedir d’aquest termini. 

ASSEGURANÇA DE LES OBRES 

El Contractista estarà obligat a assegurar l’obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució 
fins la recepció definitiva; la quantia de l’assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin 
per contracta els objectes assegurats. L’import abonat per la Sociedad Asseguradora, en el cas de sinistre, 
s’ingressarà en compte a nom del propietari, per tal que amb càrrec a ella s’aboni l’obra que es construïa i 
a mesura que aquesta es vagi realitzant. El reintegrament d’aquesta quantitat al contractista s’efectuarà 
per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, excepte conformitat expressa del 
contractista, fet en document públic, el propietari podrà disposar d’aquest import para menesters diferents 
del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció de l’anteriorment exposat serà motiu suficient per que 
el contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, 
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materials aprovisionats, etc.; i una indemnització equivalent a l’import dels danys causats al contractista pel 
sinistre i que no s’haguessin  abonat,  però  tan sols  en  proporció  equivalent  al  que  suposi  la  
indemnització  abonada  per  la  Companyia Asseguradora, respecte a l’import dels danys causats pel 
sinistre, que seran taxats a aquests efectes pel Tècnic Director. 

En les obres de reparació, es fixaran prèviament la porció d’edifici que ha de ser assegurada i la seva quantia, 
i si res es preveu, s’entendrà que l’assegurança ha de comprendre tota la part de l’edifici afectada per l’obra. 

Els riscos assegurats i les condicions que figuren en la pòlissa o pòlisses d’assegurances, els posarà el 
contractista, abans de contractar-los en coneixement del propietari, a l’objecte de sol·licitar d’aquesta la seva 
prèvia conformitat o objeccions. 

CONSERVACIÓ DE L’OBRA 

Si el contractista, essent la seva obligació, no atén a la conservació de les obres durant el termini de 
garantia, en el cas de que l’edifici no hagi estat ocupat pel propietari abans de la recepció definitiva, el Tècnic 
Director en representació del propietari, podrà disposar tot el que sigui precís per que s’atengui a la guarderia, 
neteja i tot el que fos menester per la seva bona conservació abonant-se tot això per compte de la contracta. 

A l’abandonar el contractista l’edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució 
del contracte, està obligat a deixar-lo desocupat i net en el termini que el Tècnic Director fixi. 

Després de la recepció provisional de l’edifici i en el cas de que la conservació de l’edifici corri a càrrec 
del contractista, no hi haurà d’haver en ell més eines, útils, materials, mobles, etc., que els indispensables 
pel seu guardat i neteja i pels treballs que fos precís executar. 

En tot cas, ocupat o no l’edifici està obligat el contractista a revisar l’obra, durant el termini expressat, 
procedint en la forma prevista en el present Plec de Condicions Econòmiques. 

ÚS PEL CONTRACTISTA DE L’EDIFICI O BENS DEL PROPIETARI 

Quan durant l’execució de les obres ocupi el contractista, amb la necessària i prèvia autorització del 
propietari, edificis o faci ús de materials o útils pertanyents al mateix, tindrà obligació de reparar-los i 
conservar-los per fer-ne lliurament d’ells a l’acabament del contracte, en perfecte estat de conservació 
reposant els que s’haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores 
fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. En el cas de que a l’acabar el contracte i fer 
lliurament del material propietats o edificacions, no hagués complert el contractista amb el previst en el 
paràgraf anterior, ho realitzarà el propietari a costa d’aquell i amb càrrec a la fiança. 

1.3. TÈCNIQUES PER L’EXECUCIÓ I MUNTATGE DE INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES i/o VÀRIES 

CONDICIONS GENERALS 

Tots els materials a emprar en la present instal·lació seran de primera qualitat i reuniran les condicions 
exigides en el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i demés disposicions vigents referents a materials i 
prototipus de construcció. 

Tots els materials podran ser sotmesos als anàlisis o proves, per compte de la contracta, que es creguin 
necessaris per acreditar la seva qualitat. Qualsevol altre que hagi estat especificat i sigui necessari emprar 
haurà de ser aprovat per la Direcció Tècnica, en el ben entès que serà rebutjat el que no reuneixi les 
condicions exigides per la bona pràctica de la instal·lació. Els materials no consignats en projecte que 
donessin lloc a preus contradictoris reuniran les condicions de bondat necessàries, a judici de la Direcció 
Facultativa, no tenint el contractista dret a cap reclamació per aquestes condicions exigides. 

Tots els treballs inclosos en el present projecte s’executaran esmerçadament, atenent a les bones 
pràctiques de les instal·lacions elèctriques, d’acord amb el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió, i 
complint estrictament les instruccions rebudes per la Direcció Facultativa, no podent servir de pretexto al 
contractista la baixa en subhasta, per variar aquesta esmerçada execució ni la primeríssima qualitat de les 
instal·lacions projectades en quant als seus materials i ma d’obra, ni pretendre projectes addicionals. 
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Les obres que comprèn aquest projecte i que s’efectuaran amb les condicions senyalades en aquest Plec, 
son les següents: moviment de terres i excavacions (Si procedeix), subministrament i muntatge de 
conductors elèctrics, plaques, inversors i accessoris en BT. Subministrament i muntatge de cables, 
connexions, proves i posta en funcionament de la instal·lació. 

CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES 

Els cables es col·locaran dins de tubs o canals, fixats directament sobre les parets, enterrats, directament 
encastats en estructures, en l’interior de forats de la construcció, sota motllures, en safata o suport de 
safata, segons se indica en Memòria, Plànols i Amidaments. 

Abans d’iniciar l’estesa de la xarxa de distribució, hauran d’estar executats els elements estructurals que 
hagin de suportar-la o en els que vagi a ser encastada: forjats, envans, etc. Excepte que a l’estar previstes 
s’hagin deixat preparades les necessàries canalitzacions a l’executar l’obra prèvia, s’haurà de replantejar 
sobre aquesta en forma visible la situació de les caixes de mecanismes, de registro i protecció, així com el 
recorregut de les línies, senyalant de forma convenient la naturalesa de cada element. 

CONDUCTORS AÏLLATS SOTA TUBS PROTECTORS  

Els tubs protectors poden ser: 

- Tub i accessoris metàl·lics. 
- Tub i accessoris no metàl·lics. 
- Tub i accessoris compostos (constituïts per materials metàl·lics i no metàl·lics). 

Els tubs se classifiquen segons lo disposat en les normes següents: 

- UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemes de tubs rígids. 
- UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemes de tubs curvables. 
- UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemes de tubs flexibles. 
- UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemes de tubs enterrats. 

Les característiques de protecció de la unió entre el tub i els seus accessoris no han de ser inferiors als 
declarats per al sistema de tubs. La superfície interior dels tubs no haurà de presentar en cap punt arestes, 
aspror o fissures susceptibles de malmetre els conductors o cables aïllats o de causar ferides a instal·ladors 
o usuaris. 

Les dimensiones dels tubs no enterrats i amb unió roscada utilitzats en les instal·lacions elèctriques son 
les que es prescriuen en la UNE-EN 60.423. Pels tubs enterrats, les dimensions es corresponen amb les 
indicades en la norma UNE-EN 50.086 -2-4. Per la resta dels tubs, les dimensions seran les establertes en la 
norma corresponent de les citades anteriorment. La denominació es realitzarà en funció del diàmetre 
exterior. El diàmetre interior mínim haurà de ser declarat pel fabricant. 

En allò relatiu a la resistència als efectes del foc considerats en la norma particular per a cada tipus de 
tub, es seguirà allò establert per la aplicació de la Directiva de Productes de la Construcció (89/106/CEE). 

Tubs en canalitzacions fixes en superfície 

En les canalitzacions superficials, els tubs hauran de ser preferentment rígids i en cassos especials 
podran usar-se tubs curvables. Les seves característiques mínimes seran les indicades a continuació: 

 

Característica Codi Grau 

- Resistència a la compressió 4 Fort 

- Resistència a l’impacte 3 Mitjà 

- Temperatura mínima de instal·lació i servei 2 - 5 ºC 

- Temperatura màxima de instal·lació i servei 1 + 60 ºC 

- Resistència al corbat 1-2 Rígid/curvable 

- Propietats elèctriques 1-2 Continuïtat elèctrica/aïllant 

- Resistència a la penetració de objectes sòlids 4 Contra objectes D ≥ 1 mm 
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- Resistència a la penetració del aigua  2 
Contra gotes de caient en vertical els tubs 
estant inclinats 15 º 

- Resistència a la corrosió de tubs metàl·lics 2 Protecció interior i exterior mitja i compostos 

- Resistència a la tracció 0 No declarada 

- Resistència a la propagació de la flama 1 No propagador 

- Resistència a les càrregues suspeses 0 No declarada 

 

Tubs en canalitzacions encastades 

En les canalitzacions encastades, els tubs protectors podran ser rígids, curvables o flexibles, amb unes 
característiques mínimes indicades a continuació: 

1º/ Tubs encastats en obres de fàbrica (parets, sostres i falsos sostres), forats de la construcció o canals 
protectors d’obra. 

Característica Codi Grau 

- Resistència a la compressió 2 Lleugera 

- Resistència a l’impacte 2 Lleugera 

- Temperatura mínima de instal·lació i servei 2 - 5 ºC 

- Temperatura màxima de instal·lació i servei 1 + 60 ºC 

- Resistència al corbat 1-2-3-4 Qualsevol de les especificades 

- Propietats elèctriques 0 No declarades 

- Resistència a la penetració de objectes sòlids 4 Contra objectes D ≥ 1 mm 

- Resistència a la penetració de l’aigua  2 
Contra gotes de caient en vertical els tubs estan 
inclinats 15 º 

- Resistència a la corrosió de tubs metàl·lics 2 Protecció interior i exterior mitja i compostos 

- Resistència a la tracció 0 No declarada 

- Resistència a la propagació de la flama 1 No propagador 

- Resistència a les càrregues suspeses 0 No declarada 

 

2º/ Tubs encastats embeguts en formigó o canalitzacions precablejades. 

Característica Codi Grau 

- Resistència a la compressió 3 Mitja 

- Resistència a l’impacte 3 Mitja 

- Temperatura mínima de instal·lació i servei 2 - 5 ºC 

- Temperatura màxima de instal·lació i servei 2 + 90 ºC (+ 60 ºC canal. prec ordinàries) 

- Resistència al corbat 1-2-3-4 Qualsevol de les especificades 

- Propietats elèctriques 0 No declarades 

- Resistència a la penetració de objectes sòlids 5 Protegit contra el pols 

- Resistència a la penetració de l’aigua  3 Contra el aigua en forma de pluja 

- Resistència a la corrosió de tubs metàl·lics 2 Protecció interior i exterior mitja i compostos 

- Resistència a la tracció 0 No declarada 

- Resistència a la propagació de la flama 1 No propagador 

- Resistència a les càrregues suspeses 0 No declarada 

Tubs en canalitzacions aèries o amb tubs a l’aire 

En les canalitzacions a l’aire, destinades a l’alimentació de màquines o elements de mobilitat restringida, 
els tubs seran flexibles i les seves característiques mínimes per instal·lacions ordinàries seran les indicades a 
continuació: 

Característica Codi Grau 

- Resistència a la compressió 4 Fort 

- Resistència a l‘impacte 3 Mitjà 

- Temperatura mínima de instal·lació i servei 2 - 5 ºC 
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- Temperatura màxima de instal·lació i servei 1 + 60 ºC 

- Resistència al corbat 4 Flexible 

- Propietats elèctriques 1/2 Continuïtat /aïllat 

- Resistència a la penetració de objectes sòlids 4 Contra objectes D ≥ 1 mm 

- Resistència a la penetració de l’aigua  2 
Contra gotes de caient en vertical els tubs estant 
inclinats 15 º 

- Resistència a la corrosió de tubs metàl·lics 2 Protecció interior i exterior elevada i compostos 

- Resistència a la tracció 2 Lleugera 

- Resistència a la propagació de la flama 1 No propagador 

- Resistència a les càrregues suspeses 2 Lleugera 

Es recomana no utilitzar aquest tipus per seccions nominals de conductor superiores a 16 mm2. 

Tubs en canalitzacions enterrades 

Les característiques mínimes de els tubs enterrats seran les següents: 

Característica Codi Grau 

- Resistència a la compressió 4 Fort 

- Resistència a l’impacte 3 Mitjà 

- Temperatura mínima de instal·lació i servei 2 - 5 ºC 

- Temperatura màxima de instal·lació i servei 1 + 60 ºC 

- Resistència al corbat 4 Flexible 

- Propietats elèctriques 1/2 Continuïtat /aïllat 

- Resistència a la penetració de objectes sòlids 4 Contra objectes D ≥ 1 mm 

- Resistència a la penetració de l’aigua  2 
Contra gotes de caient en vertical els tubs estan 
inclinats 15 º 

- Resistència a la corrosió de tubs metàl·lics 2 Protecció interior i exterior elevada i compostos 

- Resistència a la tracció 2 Lleugera 

- Resistència a la propagació de la flama 1 No propagador 

- Resistència a les càrregues suspeses 2 Lleugera 

 

Notes: 
- NA: No aplicable. 
- Per tubs embeguts en formigó aplica 250 N i grau lleuger; para tubs en sòl lleuger aplica 450 N i grau 

normal; para tubs en sòls pesats aplica 750 N i grau normal. 
- Es considera sòl lleuger aquell sòl uniforme que no sigui del tipus pedregós i amb càrregues superiors 

lleugeres, com per exemple, voreres, parcs i jardins. Sòl pesat és aquell del tipus pedregós i dur i amb 
càrregues superiors pesades, com per exemple, calçades i vies fèrries. 

 
Instal·lació. 

Els cables utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V. 

El diàmetre exterior mínim dels tubs, en funció del número i la secció dels conductors a conduir, 
s’obtindrà de les taules indicades en la ITC-BT-21, així com les característiques mínimes segons el tipus de 
instal·lació. 

Per l’execució de les canalitzacions sota tubs protectors, es tindran en compte les prescripcions generals 
següents: 

- El traçat de les canalitzacions es farà seguint línies verticals i horitzontals o paral·leles a les arestes de 
les parets que limiten el local on s’efectua la instal·lació. 

- Els tubs s’uniran entre sí mitjançant accessoris adequats a la seva classe que asseguren la continuïtat 
de la protecció que proporcionen als conductors. 

- Els tubs aïllants rígids corbables en calent podran ser engalzats entre sí en calent, recobrint 
l’entroncament amb una cola especial quan es precisi una unió estanca. 
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- Les corbes practicades en els tubs seran continues i no originaran reduccions de secció inadmissibles. 
Els radis mínims de curvatura per cada classe de tub seran els especificats pel fabricant conforme a 
UNE-EN 

- Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors en els tubs després de col·locar-los i fixats 
aquests i els seus accessoris, disposant per això els registres que es considerin convenients, que en 
trams rectes no estaran separats entre sí més de 15 metres. El número de corbes en angle situades 
entre dos registres consecutius no serà superior a 3. Els conductors s’allotjaran normalment en els tubs 
després de col·locats aquests. 

- Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels conductors en 
els tubs o servir al mateix temps com caixes de entroncament o derivació. 

- Les connexions entre conductors es realitzaran en l’interior de caixes apropiades de material aïllant i 
no propagador de la flama. Si son metàl·liques estaran protegides contra la corrosió. Les dimensions 
de aquestes caixes seran tals que permetin allotjar folgadament tots els conductors que hagin de 
contenir. La seva fondària serà al menys igual al diàmetre del tub major més un 50 % del mateix, amb 
un mínim de 40 mm. El seu diàmetre o costat interior mínim serà de 60 mm. Quan es vulguin fer 
estanques les entrades dels tubs en les caixes de connexió, s’hauran d’emprar premsaestopes o 
ràcords adequats. 

- En els tubs metàl·lics sense aïllament interior, es tindrà en compte la possibilitat de que es produeixin 
condensacions d’aigua en el seu interior, per lo qual s’escollirà convenientment el traçat de la seva 
instal·lació, preveient l’evacuació i establint una ventilació apropiada en l’interior dels tubs mitjançant 
el sistema adequat, com pot ser, per exemple, l’ús d’una "T" de la que un dels braços no s’utilitza. 

- Els tubs metàl·lics que siguin accessibles han de posar-se a terra. La seva continuïtat elèctrica haurà de 
quedar convenientment assegurada. En el cas d’utilitzar tubs metàl·lics flexibles, és necessari que la 
distància entre dos postes a terra consecutives dels tubs no excedeixi de 10 metres. 

- No podran utilitzar-se els tubs metàl·lics com a conductors de protecció o de neutre. 

Quan els tubs s’ instal·len en muntatge superficial, es tindran en compte, a més, les següents 
prescripcions: 

- Els tubs es fixaran a les parets o sostres per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió 
i sòlidament subjectes. La distància entre aquestes serà, como màxim, de 0,50 metres. Es disposaran 
fixacions de una i altra part en els canvis de direcció, en els entroncaments i en la proximitat immediata 
de les entrades en caixes o aparells. Els tubs es col·locaran adaptant-se a la superfície sobre la que 
s’instal·len, corbant-se o usant els accessoris necessaris. 

- En alineacions rectes, les desviacions de l’eix del tub respecte a la línia que uneix els punts extrems no 
seran superiors al 2 per 100. 

- Es convenient disposar els tubs, sempre que sigui possible, a una alçada mínima de 2,50 metres sobre 
el sòl, amb objecte de protegir-los de eventuals danys mecànics. 

Quan els tubs es col·loquin encastats, es tindran en compte, a més, les següents prescripcions: 

- En la instal·lació dels tubs en l’interior dels elements de la construcció, les regates no posaran en perill 
la seguretat de les parets o sostres en que es practiquen. Les dimensions de les regates seran suficients 
per que els tubs quedin recoberts per una capa de 1 centímetre de gruix, com a mínim. En els angles, 
el gruix de aquesta capa pot reduir-se a 0,5 centímetres. 

- No s’instal·laran entre forjat i revestiment tubs destinats a la instal·lació elèctrica de les plantes 
inferiors. 

- Per la instal·lació corresponent a la pròpia planta, únicament podran instal·lar-se, entre forjat i 
revestiment, tubs que hauran de quedar recoberts per una capa de formigó o morter d’1 centímetre 
de gruix, com a mínim, a més del revestiment. 

- En els canvis de direcció, els tubs estaran convenientment corbats o bé proveïts de colzes o "T" 
apropiats, però en aquest últim cas només s’admetran els proveïts de tapes de registre. 

- Les tapes dels registres i de les caixes de connexió quedaran accessibles i desmuntables un cop 
finalitzada l’obra. Els registres i caixes quedaran enrasats amb la superfície exterior del revestiment de 
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la paret o sostre quan no s’instal·len en l’interior d’un allotjament tancat i practicable. 
- En el cas de utilitzar-se tubs encastats en parets, és convenient disposar els recorreguts horitzontals a 

50 centímetres com a màxim, de sòl o sostres i els verticals a una distància dels angles de cantonades 
no superior a 20 centímetres. 

CONDUCTORS AÏLLATS FIXATS DIRECTAMENT SOBRE LES PARETS 

Aquestes instal·lacions s’establiran amb cables de tensions assignades no inferiors a 0,6/1 kV, proveïts 
d’aïllament i coberta (s’inclouen cables armats o amb aïllament mineral). 

Per l’execució de les canalitzacions es tindran en compte les següents prescripcions: 

- Es fixaran sobre les parets mitjançant brides, abraçadores, o collars de forma que no perjudiquin les 
cobertes d’aquests. 

- Per tal que els cables no siguin susceptibles de doblegar-se per efecte del seu propi pes, els punts de 
fixació d’aquests estaran suficientment propers. La distància entre dos punts de fixació successius no 
excedirà de 0,40 metres. 

- Quan els cables hagin de disposar de protecció mecànica pel lloc i condicions d’instal·lació en que 
aquesta s’efectuï, s’utilitzaran cables armats. En cas de no utilitzar aquests cables, s’establirà una 
protecció mecànica complementària a sobre seu. 

- S’evitarà corbar els cables un radi massa petit i excepte prescripció en contra fixada en la Norma UNE 
al cable utilitzat, aquest radi no serà inferior a 10 veces el diàmetre exterior del cable. 

- Els creuaments dels cables amb canalitzacions no elèctriques es podran efectuar per la part anterior o 
posterior a aquestes, deixant una distància mínima de 3 cm entre la superfície exterior de la 
canalització no elèctrica i la coberta dels cables quan el creuament s’efectuï per la part anterior de la 
canalització. 

- Els extrems dels cables seran estancs quan les característiques dels locals o emplaçaments així ho 
exigeixin, utilitzant-se per aquest fi caixes o altres dispositius adequats. La estanqueïtat podrà quedar 
assegurada amb l’ajut de premsaestopes. 

- Els empalmes i connexions es faran per mitjà de caixes o dispositius equivalents proveïts de tapes 
desmuntables que assegurin alhora la continuïtat de la protecció mecànica establerta, l’aïllament i la 
inaccessibilitat de les connexions i permeten la seva verificació en cas necessari. 

CONDUCTORS AÏLLATS SOTERRATS 

Les condicions per aquestes canalitzacions, en les que els conductors aïllats hauran d’anar sota tub a 
menys que tinguin coberta i una tensió assignada 0,6/1kV, s’establiran d’acord amb allò assenyalat en la 
instrucció ITC-BT-07 e ITC-BT-21. 

CONDUCTORS AÏLLATS DIRECTAMENT ENCASTATS EN ESTRUCTURES 

Pera aquestes canalitzacions són necessaris conductors aïllats amb coberta (inclosos cables armats o 
amb aïllament mineral). La temperatura mínima i màxima d’instal·lació i servei serà de -5ºC i 90ºC 
respectivament (polietilè reticulat o etilè-propilè). 

CONDUCTORS AÏLLATS EN L’INTERIOR DE LA CONSTRUCCIÓ  

Els cables utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V. Els cables o tubs podran instal·lar-se 
directament en els forats de la construcció amb la condició de que siguin no propagadors de la flama. 

Els forats en la construcció admissibles per aquestes canalitzacions podran estar disposats en murs, parets, 
bigues, forjats o sostres, adoptant la forma de conductes continus o bé estaran compresos entre dos superfícies 
paral·leles como en el cas de falsos sostres o murs amb càmeres d’aire. 

La secció dels forats serà, como mínim, igual a quatre vegades l’ocupada pels cables o tubs, i la seva dimensió 
més petita no serà inferior a dos vegades el diàmetre exterior de major secció d’aquets, amb un mínim de 20 
mil·límetres. 

Les parets que separin un forat que contingui canalitzacions elèctriques dels locals immediats, tindran 
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suficient solidesa per protegir-les contra accions previsibles. 

S’evitaran, dins del possible, les asprors en l’interior dels forats i els canvis de direcció en un número elevat 
o de petit radi de curvatura. La canalització podrà ser reconeguda i conservada sense que sigui necessària la 
destrucció parcial de les parets, sostres, etc., o els seus arrebossats i decoracions. Els empalmes i derivacions 
dels cables seran accessibles, disposant-se’ls les caixes de derivació adequades. 

S’evitarà que puguin produir-se infiltracions, fugues o condensacions d’aigua que puguin penetrar en 
l’interior del forat, prestant especial atenció a la impermeabilitat dels seus murs exteriors, així com a la 
proximitat de tubs de conducció de líquids, penetració d’aigua a l’efectuar la neteja de terres, possibilitat 
d’acumulació en parts baixes del forat, etc. 

CONDUCTORS AÏLLATS SOTA CANALS PROTECTORES 

La canal protectora és un material de instal·lació constituït per un perfil de parets perforades o no, destinat 
a allotjar conductors o cables i tancat per una tapa desmuntable. Els cables utilitzats seran de tensió assignada 
no inferior a 450/750 V. 

Les canals protectores tindran un grau de protecció IP4X i estaran classificades com "canals amb tapa d’accés 
que només poden obrir-se amb eines". En el seu interior es podran col·locar mecanismes amb interruptors, 
preses de corrent, dispositius de comandament i control, etc, sempre que es fixin d’acord amb les instruccions 
del fabricant. També es podran realitzar empalmes de conductors en el seu interior i connexions als 
mecanismes. 

Les canalitzacions pe instal·lacions superficials ordinàries tindran unes característiques mínimes indicades a 
continuació: 

Característica Codi Grau 

Dimensió del costat major de la secció transversal ≤ 16 mm > 16 mm 

- Resistència a l’impacte Molt lleugera Mitjà 

- Temperatura mínima de instal·lació i servei +15 ºC - 5 ºC 

- Temperatura màxima de instal·lació i servei + 60 ºC + 60 ºC 

- Resistència al corbat 4 Flexible 

- Propietats elèctriques Aïllant Continuïtat /aïllat 

- Resistència a la penetració d’objectes sòlids 4 No inferior a 2 

- Resistència a la penetració de l’aigua  No declarada 

- Resistència a la propagació de la flama No propagador 

El compliment de aquestes característiques se realitzarà segons els assajos indicats en les normes UNE-EN 
50l085. 

Les canals protectores per aplicacions no ordinàries hauran de tenir unes característiques mínimes de 
resistència a l’impacte, de temperatura mínima i màxima de instal·lació i servei, de resistència a la penetració 
d’objectes sòlids i de resistència a la penetració d’aigua, adequades a les condicions de l’emplaçament al que 
es destina; de la mateixa manera les canals seran no propagadores de la flama. Aquestes característiques seran 
conformes a les normes de la sèrie UNE-EN 50.085. 

El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies verticals i horitzontals o paral·leles a les 
arestes de les parets que limiten al local on s’efectua la instal·lació. 

Les canals amb conductivitat elèctrica hauran de connectar-se a la xarxa de terra, la seva continuïtat elèctrica 
quedarà convenientment assegurada. La tapa de les canals quedarà sempre accessible. 

CONDUCTORS AÏLLATS SOTA MOTLLURES 

Aquestes canalitzacions estan constituïdes per cables allotjats en ranures sota motllures. Podran utilitzar-se 
únicament en locals o emplaçaments classificats como secs, temporalment humits o polsosos. Els cables seran 
de tensió assignada no inferior a 450/750 V. 

Les motllures compliran les següents condicions: 
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- Les ranures tindran unes dimensiones tals que permetin instal·lar sense dificultat per elles als 
conductors o cables. En principi, no es col·locarà més d’un conductor per ranura, admetent-se, no 
obstant, col·locar varis conductors sempre que pertanyin al mateix circuit i la ranura presenti 
dimensions adequades per això. 

- L’amplada de les ranures destinades a rebre cables rígids de secció igual o inferior a 6 mm2 seran, com 
a mínim, de 6 mm. 

Per la instal·lació de les motllures es tindrà en compte: 

- Les motllures no presentaran cap discontinuïtat en tota la longitud on contribueixen a la protecció 
mecànica dels conductors. En els canvis de direcció, els angles de les ranures seran obtusos. 

- Les canalitzacions podran col·locar-se al nivell del sostre o immediatament sobre dels sòcols. En 
absència d’aquests, la part inferior de la motllura estarà, como mínim, a 10 cm per sobre del sòl. 

- En el cas d’utilitzar-se sòcols ranurats, el conductor aïllat més baix estarà, como mínim, a 1,5 cm per 
sobre del sòl. 

- Quan no puguin evitar-se creuaments d’aquestes canalitzacions amb les destinades a un altre ús 
(aigua, gas, etc.), s’utilitzarà una motllura especialment concebuda per aquests creuaments o 
preferentment un tub rígid encastat que sobresortirà per una i altra part del creuament. La separació 
entre dos canalitzacions que es creuin serà, com a mínim d’1 cm en el cas d’utilitzar motllures especials 
pel creuament i 3 cm, en el cas de utilitzar tubs rígids encastats. 

- Les connexions i derivacions dels conductors es farà mitjançant dispositius de connexió amb cargol o 
sistemes equivalents. 

- Les motllures no estaran totalment encastades en la paret ni recobertes per papers, entapissats o 
qualsevol altre material, havent de quedar la seva coberta sempre a l’aire. 

- Abans de col·locar les motllures de fusta sobre una paret, ha d’assegurar-se que la paret està 
suficientment seca; en cas contrari, les motllures es separaran de la paret per mitjà de un producte 
hidròfug. 

CONDUCTORS AÏLLATS EN SAFATA O SUPORT DE SAFATES 

Tan sols s’utilitzaran conductors aïllats amb coberta (inclosos cables armats o amb aïllament mineral), 
unipolars o multipolars segons norma UNE 20.460 -5-52. 

El material usat per la fabricació serà acer laminat de primera qualitat, galvanitzat per immersió. 
L’amplada de les canaletes serà de 100 mm com a mínim, amb increments de 100 en 100 mm. La longitud 
dels trams rectes serà de dos metres. El fabricant indicarà en el seu catàleg la càrrega màxima admissible, en 
N/m, en funció de l’amplada i de la distància entre suports. Tots els accessoris, com colzes, canvis de pla, 
reduccions, tes, unions, suports, etc, tindran la mateixa qualitat que la safata. 

Les safates i els seus accessoris es subjectaran a sostres i paraments mitjançant ferramenta de suspensió, 
a distancies tals que no es produeixin fletxes superiors a 10 mm i estaran perfectament alineades amb els 
tancaments dels locals. 

No es permetrà la unió entre safates o la fixació d’aquestes als suports per mitjà de soldadura, havent-
se d’utilitzar peces d’unió i cargoleria cadmiada. Per les unions o derivacions de línies s’utilitzaran caixes 
metàl·liques que es fixaran a les safates. 

NORMES DE INSTAL·LACIÓ EN PRESÈNCIA D’ALTRES CANALITZACIONS NO ELÈCTRIQUES 

En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb altres no elèctriques, es disposaran de forma que 
entre les superfícies exteriors d’ambdues es mantingui una distància mínima de 3 cm. En cas de proximitat 
amb conductes de calefacció, d’aire calent, vapor o fum, les canalitzacions elèctriques s’establiran de forma 
que no puguin arribar a una temperatura perillosa i, per consegüent, es mantindran separades per una 
distància convenient o per mitjà de pantalles calorífugues. 

Les canalitzacions elèctriques no es situaran per sota d’altres canalitzacions que puguin donar lloc a 
condensacions, com les destinades a conducció de vapor, d’aigua, de gas, etc., excepte si es prenen les 
disposicions necessàries per protegir les canalitzacions elèctriques contra els efectes de condensacions. 
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ACCESSIBILITAT A LES INSTAL·LACIONS 

Les canalitzacions hauran d’estar disposades de forma que facilitin la seva maniobra, inspecció i accés a 
les seves connexions. Les canalitzacions elèctriques s’establiran de forma que, la convenient identificació 
dels seus circuits i elements, es pugui procedir en tot moment a reparacions, transformacions, etc. 

En tota la longitud dels passos de canalitzacions a través d’elements de la construcció, tals com murs, 
envans i sostres, no es disposaran empalmes o derivacions de cables, estant protegides contra els 
deterioraments mecànics, les acciones químiques i els efectes de la humitat. 

Les cobertes, tapes o envolvents, comandaments i polsadors de maniobra d’aparells tals com 
mecanismes, interruptors, bases, reguladores, etc, instal·lats en els locals humits o molls, seran de material 
aïllant. 

CONDUCTORS 

Els conductors utilitzats es regiran per les especificacions del projecte, segons s’indica en Memòria, 
Plànols i Amidaments. 

MATERIALS 

Els conductors seran dels següents tipus: 

- De 450/750 V de tensió nominal. 
- Conductor: de coure. 
- Formació: unipolars. 
- Aïllament: policlorur de vinil (PVC). 
- Tensió de prova: 2.500 V. 
- Instal·lació: sota tub. 
- Normativa de aplicació: UNE 21.031. 

 
- De 0,6/1 kV de tensió nominal. 

- Conductor: de coure (o d’alumini, quan ho requereixin les especificacions del projecte). 
- Formació: uni-bi-tri-tetrapolars. 
- Aïllament: policlorur de vinil (PVC) o polietilè reticulat (XLPE). 
- Tensió de prova: 4.000 V. 
- Instal·lació: a l’aire o en safata. 
- Normativa d’aplicació: UNE 21.123. 

Els conductors de coure electrolític es fabricaran de qualitat i resistència mecànica uniforme, i el seu 
coeficient de resistivitat a 20 ºC serà del 98 % al 100 %. Aniran proveïts de bany de recobriment d’estany, 
que haurà de resistir la següent prova: a una mostra neta i seca de fil estanyat se li dona la forma de cercle 
de diàmetre equivalent a 20 o 30 vegades el diàmetre del fil, a continuació es submergeix durant un minut 
en una solució d’àcid hidroclorídric de 1,088 de pes específic a una temperatura de 20 ºC. Aquesta operació 
s’efectuarà dos cops, després del qual no s’hauran d’apreciar punts negres en el fil. La capacitat mínima de 
l’aïllament dels conductors serà de 500 V. 

Els conductors de secció igual o superior a 6 mm2 hauran d’estar constituïts per cable obtingut per trenat 
de fil de coure del diàmetre corresponent a la secció del conductor de que es tracti. 

DIMENSIONAT 

Per la selecció dels conductors actius del cable adequat a cada càrrega s’usarà el més desfavorable entre 
els següents criteris: 

- Intensitat màxima admissible. Com a intensitat es prendrà la pròpia de cada càrrega. Partint de les 
intensitats nominals així establertes, s’escollirà la secció del cable que admeti aquesta intensitat 
d’acord amb les prescripcions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió ITC-BT-19 o les 
recomanacions del fabricant, adoptant els oportuns coeficients correctors segons les condicions de la 
instal·lació. En quant a coeficients de majoració de la càrrega, s’hauran de tenir presents les 
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Instruccions ITC-BT-44 per receptors d’enllumenat i ITC-BT-47 per receptors de motor. 
- Caiguda de tensió en servei. La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de forma que la 

caiguda de tensió entre l’origen de la instal·lació i qualsevol punt d’utilització sigui menor del 3 % de la 
tensió nominal en l’origen de la instal·lació, per enllumenat, i del 5 % pels altres usos, considerant 
alimentats tots els receptors susceptibles de funcionar simultàniament. Per la derivació individual la 
caiguda de tensió màxima admissible serà del 1,5 %. El valor de la caiguda de tensió podrà compensar-
se entre la de la instal·lació interior i la de la derivació individual, de forma que la caiguda de tensió 
total sigui inferior a la suma dels valors límits especificats per ambdues. 

- Caiguda de tensió transitòria. La caiguda de tensió en tot el sistema durant l’arrancada de motors no 
ha de provocar condicions que impedeixin l’arrancada d’aquests, desconnexió dels contactors, 
parpelleig de enllumenat, etc. 

La secció del conductor neutre serà l’especificada en la Instrucció ITC-BT-07, apartat 1, en funció de la 
secció dels conductors de fase o polars de la instal·lació. 

Els conductors de protecció seran del mateix tipus que els conductors actius especificats en l’apartat 
anterior, i tindran una secció mínima igual a la fixada per la taula 2 de la ITC-BT-18, en funció de la secció 
dels conductors de fase o polars de la instal·lació. Es podran instal·lar per les mateixes canalitzacions que 
aquests o bé en forma independent, seguint-se a aquest respecte el que assenyalen les normes particulars 
de l’empresa distribuïdora de l’energia. 

IDENTIFICACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 

Les canalitzacions elèctriques s’establiran de forma que per convenient identificació dels seus circuits i 
elements, es pugui procedir en tot moment a reparacions, transformacions, etc. 

Els conductors de la instal·lació han de ser fàcilment identificables, especialment pel que respecta al 
conductor neutre i al conductor de protecció. Aquesta identificació se realitzarà pels colores que presentin 
els seus aïllaments. Quan existeixi conductor neutre en la instal·lació o es prevegi per un conductor de fase 
el seu passi posterior a conductor neutre, s’identificaran aquests pel color blau cel. Al conductor de protecció 
se’l identificarà pel color verd-grog. Tots els conductors de fase, o en el seu cas, aquells pels que no es 
prevegi el seu passi posterior a neutre, s’identificaran pels colors marró, negre o gris. 

RESISTÈNCIA D’AÏLLAMENT I RIGIDESA DIELÈCTRICA 

Les instal·lacions hauran de presentar una resistència d’aïllament al menys igual als indicats: 

Tensió nominal instal·lació Tensió assaig corrent continu (V) Resist. Aïllament (M1) 

MBTS o MBTP 250 z.0,25 

≤.500 V 500 z.0,50 

> 500 V 1000 z.1,00 

La rigidesa dielèctrica serà tal que, desconnectats els aparells d’utilització (receptors), resisteixi durant 
1 minut una prova de tensió de 2U + 1000 V a freqüència industrial, essent U la tensió màxima de servei 
expressada en volts, i amb un mínim de 1.500 V. 

Les corrents de fuga no seran superiors, pel conjunt de la instal·lació o per cadascun dels circuits en que 
es pugui dividir-se a efectes de la seva protecció, a la sensibilitat que presentin els interruptors 
diferencials instal·lats com a protecció contra els contactes indirectes. 

CAIXES DE CONNEXIONS 

Les connexions entre conductors es realitzaran en l’interior de caixes apropiades de material plàstic 
resistent incombustible o metàl·liques, en aquest cas estaran aïllades interiorment i protegides contra la 
oxidació. Les dimensiones d’aquestes caixes seran tals que permetin allotjar folgadament tots els 
conductors que han de contenir. La seva fondària serà igual, com a mínim, a una vegada i mitja el diàmetre 
del tub major, amb un mínim de 40 mm; el costat o diàmetre de la caixa serà de al menys 80 mm. Quan es 
vulguin fer estanques les entrades dels tubs en les caixes de connexió, hauran d’emprar-se premsaestopes 
adequats. En cap cas es permetrà la unió de conductors, com empalmes o derivacions per simple 
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retorciment o enrotllament entre sí dels conductors, si no que haurà de realitzar-se sempre utilitzant bornes 
de connexió. 

Els conductes es fixaran fermament a totes les caixes de sortida, de connexions i de pas, mitjançant 
contrafemelles i casquets. Es tindrà cura de que quedi al descobert el número total de fils de rosca a 
l’objecte de que el casquet pugui ser perfectament collat contra l’extrem del conductes, després de lo qual 
s’aprestarà la contrafemella per posar fermament el casquet en contacte elèctric amb la caixa. 

Els conductes i caixes es subjectaran per mitjà de perns de fiador en totxo foradat, per mitjà de perns de 
expansió en formigó i totxo massís i claus Split sobre metall. Els perns de fiador de tipus cargol s’usaran en 
instal·lacions permanents, els de tipus de femella quan es precisi desmuntar la instal·lació, i els perns 
d’expansió seran d’apertura efectiva. Seran de construcció sòlida i capaços de resistir una tracció mínima 
de 20 kg. No es farà ús de claus per mitjà de subjecció de caixes o conductes. 

MECANISMES I PRESES DE CORRENT 

Els interruptors i commutadors tallaran el corrent màxim del circuit en que estiguin col·locats sense 
donar lloc a la formació d’arc permanent, obrint o tancant els circuits sense possibilitat de prendre una 
posició intermitja. Seran del tipus tancat i de material aïllant. Les dimensions de les peces de contacte seran 
tals que la temperatura no pugui excedir de 65 ºC en cap de les seves peces. La seva construcció serà tal 
que permeti realitzar un número total de 10.000 maniobres de apertura i tancament, amb la seva càrrega 
nominal a la tensió de treball. Portaran marcada la seva intensitat i tensions nominals, i estaran provades a 
una tensió de 500 a 1.000 volts. 

Les preses de corrent seran de material aïllant, portaran marcades la seva intensitat i tensió nominals de 
treball i disposaran, com a norma general, totes elles de posta a terra. 

Tots ells aniran instal·lats en l’interior de caixes encastades en els paraments, de forma que a l’exterior 
tan sols podrà aparèixer el comandament totalment aïllat i la tapa embellidora. 

En el cas en que existeixin dos mecanismes junts, ambdós s’allotjaran en la mateixa caixa, la qual haurà 
d’estar dimensionada suficientment para evitar falsos contactes. 

APARAMENTA DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 

QUADRES ELÈCTRICS 

Tots els quadres elèctrics seran nous i es lliuraran en obra sense cap defecte. Estaran dissenyats seguint 
els requisits de aquestes especificacions i es construiran de acord amb el Reglament Electrotècnic per Baixa 
Tensió i amb les recomanacions de la Comissió Electrotècnica Internacional (CEI). 

Cada circuit en sortida de quadre estarà protegit contra les sobrecàrregues i curtcircuits. La protecció 
contra corrents de defecte cap a terra es farà per circuit o grup de circuits segons s’indica en el projecte, 
mitjançant l’ús d’interruptors diferencials de sensibilitat adequada, segons ITC-BT-24. 

Els quadres seran adequats per treball en servei continu. Les variacions màximes admeses de tensió i 
freqüència seran del + 5 % sobre el valor nominal. 

Els quadres seran dissenyats per servei interior, completament estancs a la pol i la humitat, engalzats i 
cablejats totalment en fàbrica, i estaran constituïts per una estructura metàl·lica de perfils laminats en fred, 
adequada pel muntatge sobre el sòl, i panells de tancament de xapa d’acer de fort gruix, o de qualsevol 
altre material que sigui mecànicament resistent i no inflamable. 

Alternativament, la cabina dels quadres podrà estar constituïda per mòduls de material plàstic, amb la 
part frontal transparent. 

Les portes estaran proveïdes amb una junta d’estanqueïtat de neoprè o material similar, per evitar 
l’entrada de pols. 

Tots els cables s’instal·laran dins de canaletes proveïdes de tapa desmuntable. Els cables de força  aniran 
en canaletes diferents en tot el seu recorregut de les canaletes pels cables de comandament i control. 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 03/06/2022, per A
lbert T

robalón V
illa (C

ol. 15305). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 64FB

215B
D

187D
845



 

 

 

Plec de condicions                                                  23 

Els aparells es muntaran deixant entre ells i les parts adjacents d’altres elements una distància mínima 
igual a la recomanada pel fabricant dels aparells, en qualsevol cas, mai inferior a la quarta part de la 
dimensió de l’aparell en la direcció considerada. 

La fondària dels quadres serà de 500 mm i la seva altura i amplada la necessària per la col·locació dels 
components i igual a un múltiple enter del mòdul del fabricant. Els quadres estaran dissenyats per poder 
ser ampliats per ambdós extrems. 

Els aparells indicats (làmpades, amperímetres, voltímetres, etc), dispositius de comandament 
(polsadors, interruptors, commutadors, etc), panells sinòptics, etc, es muntaran sobre la part frontal dels 
quadres. 

Tots els components interiors, aparells i cables, seran accessibles des de l’exterior pel davant. 

El cablejat interior dels quadres es portarà fins una regleta de bornes situada junt a les entrades dels 
cables des de l’exterior. 

Les parts metàl·liques de l’embolcall dels quadres es protegiran contra la corrosió per mitjà d’una 
imprimació a base de dos mans de pintura anticorrosiva i una pintura d’acabat de color que s’especifiqui 
en els amidaments o, en el seu defecte, per la Direcció Tècnica durant el transcurs de la instal·lació. 

La construcció i disseny dels quadres hauran de proporcionar seguretat al personal i garantir un perfecte 
funcionament baix totes les condicions de servei, i en particular: 

- els compartiments que hagin de ser accessibles per accionament o manteniment estant el quadre en 
servei no tindran peces en tensió al descobert. 

- el quadre i tots els seus components seran capaços de suportar els corrents de curtcircuit (kA) segons 
especificacions ressenyades en plànols i amidaments. 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS 

En l’origen de la instal·lació i el més a prop possible del punt d’alimentació, es col·locarà el quadre 
general de comandament i protecció, en el que es disposarà un interruptor general de tall omnipolar, així 
com dispositius de protecció contra sobreintensitats de cadascun dels circuits que surten del quadre. 

La protecció contra sobreintensitats per tots els conductors (fases i neutre) de cada circuit es farà amb 
interruptors magnetotèrmics o automàtics de tall omnipolar, amb corba tèrmica de tall per la protecció a 
sobrecàrregues i sistema de tall electromagnètic per la protecció a curtcircuits. 

En general, els dispositius destinats a la protecció dels circuits s’instal·laran en l’origen d’aquests, així 
com en els punts en que la intensitat admissible disminueixi per canvis deguts a secció, condicions de 
instal·lació, sistema d’execució o tipus de conductors utilitzats. No obstant, no s’exigeix instal·lar dispositius 
de protecció en l’origen d’un circuit en que es presenti una disminució de la intensitat admissible en el 
mateix, quan la seva protecció quedi assegurada per un altre dispositiu instal·lat anteriorment. 

Els interruptors seran de ruptura a l’aire i de disparo lliure i tindran un indicador de posició. 
L’accionament serà directe pels pols amb mecanismes de tancament per energia acumulada. L’accionament 
serà manual o manual i elèctric, segons s’indiqui en l’esquema o sigui necessari per necessitades 
d’automatisme. Portaran marcades la intensitat i tensió nominals de funcionament, així com el signe 
indicador de la seva desconnexió. 

L’interruptor d’entrada al quadre, de tall omnipolar, serà selectiu amb els interruptors situats aigües 
avall. Els dispositius de protecció dels interruptors seran relés d’acció directa. 

GUARDA-MOTORS 

Els contactors guarda-motors seran adequats per l’arrancada directa de motors, amb corrent 
d’arrancada màxima del 600 % de la nominal i corrent de desconnexió igual a la nominal. 

La longevitat de l’aparell, sense haver de canviar peces de contacte i sense manteniment, en condicions 
de servei normals (connecta estant el motor parat i desconnecta durant la marxa normal) serà de al menys 
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500.000 maniobres. 

La protecció contra sobrecàrregues es farà per mitjà de relés tèrmics per les tres fases, amb rearmament 
manual accionat des de l’interior del quadre. 

En cas d’arrancada dura, de llarga durada, s’instal·laran relés tèrmics de característica retardada. En cap 
cas es permetrà curtcircuitar el relé durant l’arrancada. 

La verificació del relé tèrmic, previ ajustament la intensitat nominal del motor es farà fent girar el motor 
a plena càrrega en monofàsic; la desconnexió haurà de tenir lloc després d’alguns minuts. 

Cada contactor portarà dos contactes normalment tancats i dos normalment oberts per enclavaments 
amb altres aparells. 

FUSIBLES 

Els fusibles seran d’alta capacitat de ruptura, limitadors de corrent i de acció lenta quan vagin instal·lats 
en circuits de protecció de motors. 

Els fusibles de protecció de circuits de control o de consumidors òhmics seran d’alta capacitat ruptura i 
d’acció ràpida. 

Es disposaran sobre material aïllant i incombustible, i estaran construïts de tal forma que no es pugui 
projectar metall al fondre’s. Portaran marcades la intensitat i tensió nominals de treball. 

No seran admissibles elements en els que la reposició del fusible pugui suposar un perill d’accident. 
Estarà muntat sobre una empunyadura que pugui ser retirada fàcilment de la base. 

INTERRUPTORS DIFERENCIALS 

1º/ La protecció contra contactes directes s’assegurarà adoptant les següents mesures: 

Protecció per aïllament de les parts actives 

Les parts actives hauran d’estar recobertes d’un aïllament que no pugui ser eliminat més que destruint-
lo. 

Protecció per mitjà de barreres o envolvents 

Les parts actives han d’estar situades en l’interior de les envolvents o darrera de barreres que posseeixin, 
com a mínim, el grau de protecció IP XXB, segons UNE20.324. Si es necessiten obertures majors per la 
reparació de peces o pel bon funcionament dels equips, s’adoptaran precaucions apropiades per impedir 
que les persones o animals domèstics toquin les parts actives i es garantirà que les persones siguin 
conscients del fet que les parts actives no han de ser tocades voluntàriament. 

Les superfícies superiores de les barreres o envolvents horitzontals que son fàcilment accessibles han de 
respondre com a mínim al grau de protecció IP4X o IP XXD. 

Les barreres o envolvents han de fixar-se de manera segura i ser d’una robustesa i durabilitat suficients 
para mantenir els graus de protecció exigits, amb una separació suficient de les parts actives en les 
condicions normals de servei, tenint en compte les influències externes. 

Quan sigui necessari suprimir les barreres, obrir les envolvents o treure parts d’aquestes, això no ha de 
ser possible més que: 

- amb l’ajut d’una clau o d’una eina; 
- o, després de treure la tensió de les parts actives protegides per aquestes barreres o aquestes 

envolvents, no podent ser restablerta la tensió fins després de tornar a col·locar les barreres o les 
envolvents; 

- o, si hi ha interposada una segona barrera que posseeixi com a mínim el grau de protecció IP2X o IP 
XXB, que no pugui ser treta més que amb l’ajut d’una clau o d’una eina i que impedeixi tot contacte 
amb les parts actives. 
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Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial-residual 

Aquesta mesura de protecció està destinada solament a complementar altres mesures de protecció 
contra els contactes directes. 

L’ús de dispositius de corrent diferencial-residual, el valor de corrent diferencial del qual assignada de 
funcionament sigui inferior o igual a 30 mA, es reconeix com a mesura de protecció complementària en cas 
d’errada d’una altra mesura de protecció contra els contactes directes o en cas de imprudència d’els usuaris. 

2º/ La protecció contra contactes indirectes s’aconseguirà mitjançant "tall automàtic de l’alimentació".  

Aquesta mesura consisteix en impedir, després de l’aparició d’una errada, que una tensió de contacte 
de valor suficient es mantingui durant un temps tal que pugui donar com a resultat un risc. La tensió límit 
convencional es igual a 50 V, valor eficaç en corrent altern, en condicions normals i a 24 V en locals humits. 

Totes les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de protecció han de ser 
interconnectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa toma de terra. El punt neutre de 
cada generador o transformador ha de posar-se a terra. 

Es complirà la següent condició:    

�� ·  ��   ≤  U 

on: 

- Ra : és la suma de les resistències de la toma de terra i dels conductors de protecció de masses. 
- Ia : és el corrent que assegura el funcionament automàtic del dispositiu de protecció. Quan el dispositiu 

de protecció és un dispositiu de corrent diferencial-residual és el corrent diferencial-residual 
assignat. 

- U : és la tensió de contacte límit convencional (50 ó 24V). 

SECCIONADORS 

Els seccionadors en càrrega seran de connexió i desconnexió brusca, ambdues independents de l’acció 
de l’operador. 

Els seccionadors seran adequats per servei continu i capaços d’obrir i tancar el corrent nominal a tensió 
nominal amb un factor de potència igual o inferior a 0,7. 

EMBARRATS 

L’embarrat principal constarà de tres barres per les fases i una, amb la meitat de la secció de les fases, 
pel neutre. La barra de neutre haurà de ser seccionable a l’entrada del quadre. 

Les barres seran de coure electrolític d’alta conductivitat i adequades per suportar la intensitat de plena 
càrrega i els corrents de curtcircuit que s’especifiquen en memòria i plànols. 

Es disposarà també d’una barra independent de terra, de secció adequada per proporcionar la posta a 
terra de les parts metàl·liques no conductores dels aparells, la carcassa del quadre i, si els hagués, els 
conductors de protecció dels cables en sortida. 

PREMSAESTOPES I ETIQUETES 

Els quadres aniran completament cablejats fins les regletes d’entrada i sortida. 

Es proveiran premsaestopes per totes les entrades i sortides dels cables del quadre; els premsaestopes 
seran de doble tancament per cables armats i de tancament senzill per cables sense armar. 

Tots els aparells i bornes aniran degudament identificats en l’interior del quadre mitjançant números 
que corresponguin a la designació de l’esquema. Les etiquetes seran marcades de forma indeleble i 
fàcilment llegible. 

En la part frontal del quadre es disposaran etiquetes d’identificació dels circuits, constituïdes per plaques 
de xapa d’alumini fermament fixades als panells frontals, impreses al forn, amb fons negre mate i rètols i 
zones d’estampació en alumini polit. El fabricant podrà adoptar qualsevol solució pel material de les 
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etiquetes, el seu suport i la impressió, amb tal de que sigui duradora i fàcilment llegible. 

En qualsevol cas, les etiquetes estaran marcades amb lletres negres de 10 mm de altura sobre fons blanc. 

MESURES ADDICIONALS A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

En la mesura de lo possible, els equips elèctrics s’ubicaran en àrees no perilloses. Si això no es possible, 
la instal·lació se durà a terme on existeixi menor risc. 

Els equips elèctrics s’instal·laran d’acord amb les condicions de la seva documentació particular, es 
posarà especial cura en assegurar que les parts recanviables, tals como làmpades, siguin del tipus i 
característiques assignades correctes. Les inspeccions de les instal·lacions objecte d’aquesta Instrucció es 
realitzaran segons allò establert en la norma UNE-EN 60079- 17. 

En el cas de circumstàncies excepcionals, com per exemple, algunes tasques de reparació, que sigui una 
operació només durant un període limitat, estarà sota la supervisió de personal especialment format, i s’han 
pres les mesures de seguretat necessàries com, prevenir l’aparició d’atmosferes explosives perillosa, 
desconnexió de equips, personals, etc… 

POSTES A TERRA 

Les postes a terra s’estableixen principalment amb objecte de limitar la tensió que, respecte a terra, 
puguin presentar en un moment donat les masses metàl·liques, assegurar l’actuació de les proteccions i 
eliminar o disminuir el risc que suposa una averia en els materials elèctrics utilitzats. 

La posta o connexió a terra es la unió elèctrica directa, sense cap fusible ni protecció, d’una part del 
circuit elèctric o d’una part conductora no pertanyent al mateix, mitjançant una toma de terra amb un 
elèctrode o grup d’elèctrodes soterrats en el sòl. 

Mitjançant la instal·lació de posta a terra s’haurà d’aconseguir que en el conjunt de instal·lacions, edificis 
i superfície pròxima del terreny no apareguin diferències de potencial perilloses i que, al mateix temps, 
permeti el pas a terra dels corrents de defecte o els de descàrrega d’origen atmosfèric. 

La tria i instal·lació dels materials que asseguren la posta a terra han de ser tals que: 

- El valor de la resistència de posta a terra estigui conforme amb les normes de protecció i de 
funcionament de la instal·lació i es mantingui d’aquesta manera al llarg del temps. 

- Els corrents de defecte a terra i els corrents de fuga puguin circular sense perill, particularment des del 
punt de vista de sol·licitacions tèrmiques, mecàniques i elèctriques. 

- La solidesa o la protecció mecànica quedi assegurada amb independència de les condicions estimades 
d’influències externes. 

Contemplen els possibles riscos deguts a electròlisis que poguessin afectar a altres parts metàl·liques. 

UNIONS A TERRA 

Tomes de terra 
 

Per la toma de terra es poden utilitzar elèctrodes formats per: 
- barres, tubs; 
- platines, conductors nusos; plaques; 
- anells o malles metàl·liques constituïts pels elements anteriors o les seves combinacions; 
- armats de formigó enterrats; amb excepció dels armadures pre-tensades; 
- altres estructures soterrades que es demostri que són apropiades. 

Els conductors de coure utilitzats com a elèctrodes seran de construcció i resistència elèctrica segons la 
classe 2 de la norma UNE 21.022. 

- El tipus i la fondària de soterrament de les tomes de terra han de ser tals que la possible pèrdua de 
humitat del sòl, la presencia de gel o altres efectes climàtics, no augmentin la resistència de la toma 
de terra per sobre del valor previst. La fondària mai serà inferior a 0,50 m. 
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Conductors de terra 

La secció dels conductors de terra, quan estiguin soterrats, haurà d’estar d’acord amb els valors indicats 
en la taula següent. La secció no serà inferior a la mínima exigida pels conductors de protecció. 

Tipus Protegit mecànicament No protegit mecànicament 

Protegit contra la corrosió Igual a conductors protecció 16 mm² Cu 

Acero Galvanitzat 
No protegit contra la corrosió 

25 mm² Cu 
50 mm² Hierro 

25 mm² Cu 
50 mm² Hierro 

* La protecció contra la corrosió pot obtenir-se mitjançant una envolvent. 

Durant la execució de les unions entre conductors de terra i elèctrodes de terra ha d’extremar-se la 
cura per que resultin elèctricament correctes. S’ha de tenir cura, en especial, que les connexions, no 
malmetin ni als conductors ni als elèctrodes de terra. 

Bornes de posta a terra 

En tota instal·lació de posta a terra s’ha de preveure un borna principal de terra, al qual s’han d’unir 
els conductors següents: 

- Els conductors de terra. 
- Els conductors de protecció. 
- Els conductors de unió equipotencial principal. 
- Els conductors de posta a terra funcional, si són necessaris. 

S’ha de preveure sobre els conductors de terra i en lloc accessible, un dispositiu que permeti mesurar la 
resistència de la toma de terra corresponent. Aquest dispositiu pot estar combinat amb el borna principal 
de terra, ha de ser desmuntable necessàriament per mitjà de un útil, ha de ser mecànicament segur i ha 
d’assegurar la continuïtat elèctrica. 

Conductors de protecció 

Els conductors de protecció serveixen per unir elèctricament les masses d’una instal·lació amb el borna 
de terra, per tal d’assegurar-ne la protecció contra contactes indirectes. Els conductors de protecció tindran 
una secció mínima igual a la fixada en la taula següent: 

Secció conductors fase (mm²) Secció conductors protecció (mm²) Sf 
≤ 16  Sf 
16 < S f ≤  35 16 
Sf > 35 Sf/2 

En tots els casos, els conductors de protecció que no formin part de la canalització d’alimentació 
seran de coure amb una secció, al menys de: 

- 2,5 mm2, si els conductors de protecció disposen d’una protecció mecànica. 
- 4 mm2, si els conductors de protecció no disposen d’una protecció mecànica. 

Com a conductors de protecció poden utilitzar-se: 

- conductors en els cables multi-conductors, o 
- conductors aïllats o nusos que posseeixin una envolvent comuna amb els conductors actius, o 
- conductors separats nusos o aïllats. 

Cap aparell haurà de ser intercalat en el conductor de protecció. Les masses dels equips a unir amb els 
conductors de protecció no han den ser connectades en sèrie en un circuit de protecció. 

INSPECCIONS I PROVES EN FÀBRICA 

L’aparamenta es sotmetrà en fàbrica a una sèrie d’assajos per comprovar que estan lliures de defectes 
mecànics i elèctrics. 

En particular es faran al menys les següents comprovacions: 
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- Se mesurarà la resistència d’aïllament amb relació a terra i entre conductors, que tindrà un valor de al 
menys 0,50 Mohm. 

- Una prova de rigidesa dielèctrica, que s’efectuarà aplicant una tensió igual a dues vegades la tensió 
nominal més 1.000 volts, amb un mínim de 1.500 volts, durant 1 minut a la freqüència nominal. Aquest 
assaig es realitzarà estant els aparells de interrupció tancats i els curtcircuits instal·lats com en servei 
normal. 

- S’inspeccionaran visualment tots els aparells i es comprovarà el funcionament mecànic de totes les parts 
mòbils. 

- Es posarà el quadre de baixa tensió i es comprovarà que tots els relés actuïn correctament. 
- Es calibraran i ajustaran totes les proteccions d’acord amb els valors subministrats pel fabricant. 

Aquestes proves podran realitzar-se, a petició de la DO, en presència del tècnic encarregat per la mateixa. 

Quan s’exigeixin els certificats d’assaig, la EIM enviarà els protocols d’assaig, degudament certificats pel 
fabricant, a la DO. 

CONTROL 

Es realitzaran tants anàlisis, verificacions, comprovacions, assajos, proves i experiències amb els 
materials, elements o parts de la instal·lació com s’ordenin pel Tècnic Director de la mateixa, essent 
executats en laboratori que designi la Direcció, amb càrrec a la contracta. 

Abans del seu ús en l’obra, muntatge o instal·lació, tots els materials a emprar, les característiques 
tècniques dels quals, així com les de la seva posada en obra, han quedat ja especificades en apartats 
anteriors, seran reconeguts pel Tècnic Director o persona en la que aquest delegui, sense l’aprovació del 
qual no podrà procedir-se al seu ús. Els que per mala qualitat, falta de protecció o aïllament o altres defectes 
no s’estimin admissibles per aquell, hauran de ser retirats immediatament. Aquest reconeixement previ 
dels materials no constituirà la seva recepció definitiva, i el Tècnic Director podrà retirar en qualsevol 
moment aquells que presentin algun defecte no apreciat anteriorment, encara a costa, si fos precís, de 
desfer la instal·lació o muntatge executats amb ells. Per tant, la responsabilitat del contractista en el 
compliment de les especificacions dels materials no cessarà mentre no siguin rebuts definitivament els 
treballs en els que s’hagin usat. 

SEGURETAT 

En general, basant-nos en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i les especificacions de les normes 
NTE, es compliran, entre altres, les següents condicions de seguretat: 

- Sempre que se vagi a intervenir en una instal·lació elèctrica, tant en la execució de la mateixa como en 
el seu manteniment, els treballs es realitzaran sense tensió, assegurant-nos la inexistència d’aquesta 
mitjançant els corresponents aparells d’amidament i comprovació. 

- En el lloc de treball es trobaran sempre un mínim de dos operaris. 
- S’utilitzaran guants i eines aïllants. 
- Quan s’usin aparells o eines elèctrics, a més de connectar-los a terra quan així ho precisin, estaran dotats 

de un grau de aïllament II, o estaran alimentats amb una tensió inferior a 50 V mitjançant transformadors 
de seguretat. 

- Seran bloquejats en posició d’obertura, si és possible, cadascun dels aparells de protecció, seccionament 
i maniobra, col·locant en el seu comandament un rètol amb la prohibició de maniobrar-lo. 

- No es restablirà el servei al finalitzar els treballs abans de comprovar que no existeixi cap perill. 
- En general, mentre els operaris treballin en circuits o equips a tensió o en la seva proximitat, usaran roba 

sense accessoris metàl·lics i evitaran l’ús innecessari d’objectes de metall o articles inflamables; portaran 
les eines o equips en borses i utilitzaran calçat aïllant, al menys, sense ferramenta ni claus en les soles. 

- Es compliran totes les disposicions generales de seguretat de obligat compliment relatives a seguretat, 
higiene i salut en el treball, i les ordenances municipals que siguin d’aplicació. 

NETEJA 

Abans de la recepció provisional, els quadres es netejaran de pols, pintura, pellofes i qualsevol material 
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que pugui haver-se acumulat durant el curs de l’obra en el seu interior o a l’exterior. 

MANTENIMENT 

Quan sigui necessari intervenir novament en la instal·lació, ja sigui per causa d’avaries o per efectuar 
modificacions en la mateixa, hauran de tenir-se en compte totes les especificacions ressenyades en els 
apartats d’execució, control i seguretat, en la mateixa forma que si es tractés d’una instal·lació nova. 
S’aprofitarà l’ocasió per comprovar l’estat general de la instal·lació, substituint o reparant aquells elements 
que lo precisen, utilitzant materials de característiques similars als reemplaçats. 

CRITERIS D’AMIDAMENT 

Les unitats d’obra seran mesurades segons allò especificat en la normativa vigent, o bé, en el cas que 
aquesta no sigui suficient explícita, en la forma ressenyada en el Plec Particular de Condicions que els hi 
sigui de aplicació, o inclús tal i como figuren aquestes unitats en l’Estat d’Amidaments del projecte. A les 
unitats mesurades se’ls aplicarà els preus que figuren en el pressupost, en els quals es consideren inclosos 
totes les despeses de transport, indemnitzacions i l’import dels drets fiscals amb els que es troben gravats 
per les distintes Administracions, a més de les despeses generals de la contracta. Si hagués necessitat de 
realitzar alguna unitat d’obra no compresa en el projecte, es formalitzarà el corresponent preu 
contradictori. 

Els cables, safates i tubs es mesuraran per unitat de longitud (metre), segons tipus i dimensions. 

En l’amidament s’entendran inclosos tots els accessoris necessaris pel muntatge (grapes, terminals, 
bornes, premsaestopes, caixes de derivació, etc), així com la ma d’obra pel transport en l’interior de l’obra, 
muntatge i proves de recepció. 

Els quadres i receptors elèctrics es mesuraran per unitats muntats i connexionats. 

La connexió dels cables als elements receptors (quadres, motors, resistències, aparells de control, etc) serà 
efectuada pel subministrador del mateix element receptor. 

El transport dels materials en l’interior de l’obra serà a càrrec de la EIM. 

 

1.4. TÈCNIQUES PER L’EXECUCIÓ I MUNTATGE D’INSTAL·LACIÓ  FOTOVOLTAICA 

OBJECTE 

1. Fixar les condicions tècniques mínimes que han de complir les instal·lacions solars fotovoltaiques 
connectades a xarxa, que per les seves característiques estiguin compreses en l’apartat segon d’ aquest 
plec. Pretén servir de guia per instal·ladors i fabricants d’equips, definint les especificacions mínimes 
que ha de complir una instal·lació per assegurar la seva qualitat, en benefici de l’usuari i del propi 
desenvolupament d’aquesta tecnologia. 

2. Es valorarà la qualitat final de la instal·lació en quant al seu rendiment, producció i integració. 

3. L’àmbit de aplicació d’aquest Plec de Condicions Tècniques (a partir d’ara, PCT) s’estén a tots els 
sistemes mecànics, elèctrics i electrònics que formen part de les instal·lacions. 

4. En determinats supòsits pels projectes es podran adoptar, per la pròpia naturalesa del mateix o del 
desenvolupament tecnològic, solucions diferents a les exigides en aquest PCT, sempre que quedi 
suficientment justificada la seva necessitat i que no impliquin una disminució de les exigències mínimes 
de qualitat especificades en el mateix. 

5. Aquest PCT es troba associat a les línies d’ajuts per la promoció de instal·lacions d’energia solar 
fotovoltaica en l’àmbit de Pla de Foment d’Energies Renovables. Determinats apartats fan referència a 
la seva inclusió en la memòria a presentar amb la sol·licitud de l’ajut o en la memòria de disseny o 
projecte a presentar prèviament a la verificació tècnica. 
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DEFINICIONS 

Radiació solar 

- Radiació solar: és l’energia procedent del sol en forma d’ones electromagnètiques. 
- Irradiància: la densitat de potència incident en una superfície o l’energia incident en una superfície per 

unitat de temps. Es mesura en kW/m2. 
- Irradiació: l’energia incident en una superfície per unitat de superfície i al llarg d’un cert període de 

temps. Es mesura en kW/m2. 

Instal·lació 

- Instal·lacions fotovoltaiques: aquelles que disposes de mòduls fotovoltaics per la conversió directa de 
la radiació solar en energia elèctrica, sense cap pas intermedi. 

- Instal·lacions fotovoltaiques interconnectades: aquelles que normalment treballen en paral·lel amb la 
empresa distribuïdora. 

- Línia i punt de connexió i mesura: la línia de connexió és la línia elèctrica mitjançant la qual es 
connecten les instal·lacions fotovoltaiques amb un punt de xarxa de l’empresa distribuïdora o amb la 
comesa, denominat punt de connexió i mesura. 

- Interruptor automàtic de la interconnexió: dispositiu de tall automàtic sobre el qual actuen les 
proteccions d’interconnexió. 

- Interruptor general: dispositiu de seguretat i maniobra que permet separar la instal·lació fotovoltaica 
de la xarxa de la empresa distribuïdora. 

- Generador fotovoltaic: associació en paral·lel de branques fotovoltaiques. 
- Branca fotovoltaica: subconjunt de mòduls interconnectats en sèrie o en associacions sèrie-paral·lel, 

amb voltatge igual a la tensió nominal del generador. 
- Inversor: convertidor de tensió i corrent continua en tensió i corrent altern. 
- Potència nominal del generador: és la suma de les potències màximes dels mòduls fotovoltaics. 
- Potència de la instal·lació o potència nominal: és la suma de la potència nominal dels inversors (la 

especificada pel fabricant) que intervenen en les tres fases de la instal·lació en condicions nominals de 
funcionament. 

Mòduls 

- Cèl·lula solar o fotovoltaica: dispositiu que transforma la radiació solar en energia elèctrica. 
- Cèl·lula de tecnologia equivalent  (CTE):  és  una  cèl·lula  solar  encapsulada  de  forma  independent,  la  

tecnologia de fabricació i encapsulat de la qual és idèntica a la dels mòduls fotovoltaics que forma la 
instal·lació. 

- Mòdul o panell fotovoltaic: és un conjunt de cèl·lules solars directament interconnectades i 
encapsulades com un únic bloc, entre materials que les protegeixen dels efectes de la intempèrie. 

- Condicions Estàndard de Mesura (CEM): són unes determinades condicions de irradiància i temperatura 
de cèl·lula solar, utilitzades universalment per caracteritzar cèl·lules, mòduls i generadores solares i 
definides de la següent manera: 

Irradiància solar 1000 W/m2 
Distribució espectral AM 1,5 G 
Temperatura de la cèl·lula 25 º C 

- Potència pic: potència màxima del panell fotovoltaic en CEM. 
- Temperatura d’operació nominal de la cèl·lula (tonka): temperatura a que arriben les cèl·lules solares 

quan es sotmet el mòdul a una irradiància de 800 W/m2 amb distribució espectral AM 1,5 G, la 
temperatura ambient és de 20ºC i la velocitat del vent de 1m/s. 

Integració arquitectònica 

- Integració arquitectònica de mòduls fotovoltaics: quan els mòduls fotovoltaics compleixen una doble 
funció, energètica i arquitectònica (revestiment, tancament o ombrejat) i, a més, substituïen a elements 
constructius convencionals. 

- Revestiment: quan els mòduls fotovoltaics constituïen part de la envolvent de una construcció 
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arquitectònica. 
- Tancament: quan els mòduls constituïen la teulada o la façana de la construcció arquitectònica, havent 

de garantir la deguda estanqueïtat i aïllament tèrmic. 
- Element d’ombrejat: quan els mòduls fotovoltaics protegeixen a la construcció arquitectònica de la 

sobrecàrrega tèrmica causada per els rajos solars, proporcionant ombres en les teulades o en la façana 
del mateix. 

- La col·locació de mòduls fotovoltaics paral·lels a l’envolvent de l’edifici sense la doble funcionalitat 
definida 3.4.1. es denominarà superposició i no es considerarà integració arquitectònica. No 
s’acceptaran, dins del concepte de superposició, mòduls horitzontals. 

 

DISSENY 

Disseny del generador fotovoltaic 

El mòdul fotovoltaic seleccionat complirà les especificacions en el seu apartat. Tots els mòduls que 
integren la instal·lació seran del mateix model, o en el cas de models diferents, el disseny ha de garantir 
totalment la compatibilitat entre ells i la absència negatius en la instal·lació la citada causa. 

En aquells casos excepcionals en que s’utilitzin mòduls no qualificats haurà de justificar-se degudament 
i aportar documentació sobre les proves i assajos als que s’hagin sotmès. En qualsevol cas, qualsevol 
producte que no compleixi alguna de les especificacions anteriors haurà de comptar amb aprovació 
expressa. En tots els casos han de complir-se les normes vigents d’obligat compliment. 

Orientació, inclinació i ombres 

L’orientació i inclinació del generador fotovoltaic i les possibles ombres sobre el mateix seran tals que 
les pèrdues siguin inferiors als límits de la taula I. E s  consideraran tres cassos: general, superposició 
de mòduls i  integració arquitectònica. En tots els cassos s ’ h a n  d e  complir tres condicions: pèrdues 
per orientació e inclinació, pèrdues per ombrejat i pèrdues totals inferiors a els límits estipulats respecte 
als valors òptims. 

 
Orientació i 
Inclinació OI 

Ombres O Total OI + O 

General 10% 10% 15% 

Superposició 20% 15% 30% 

Integració arquitectònica 40% 20% 50% 

Quan, per raons justificades, i en cassos especials en els que no es puguin instal·lar, s’avaluarà la reducció 
en les prestacions energètiques de la instal·lació, incloent-se en la memòria de sol·licitud. 

En tots els cassos hauran d’avaluar-se les pèrdues per orientació i inclinació del generador i ombres e 
incloure el seu càlcul detallat en la memòria de sol·licitud d’acord amb allò estipulat en els annexos II i III. 

Quan existeixin varies files de mòduls, el càlcul de la distancia mínima entre elles es realitzarà d’acord 
amb l’annexo III i les pèrdues per ombrejat entre files de mòduls hauran d’incloure’s en les pèrdues per 
ombres del mateix annex. 

Disseny del sistema de monitorització 

- El sistema de monitorització, quan se instal·li d’acord a la convocatòria, proporcionarà mesures, com a 
mínim, de les següents variables: 
- Voltatge i corrent C.A. a la entrada de l’inversor. 
- Voltatge de fases en la xarxa, corrent total de sortida de l’inversor. 
- Radiació  solar  en  el  pla  dels  mòduls  mesurada  amb  una  cèl·lula  o  mòdul  de  tecnologia 

equivalent. 
- Temperatura ambient a la ombra. 
- Potència reactiva de sortida de l’inversor per instal·lacions majors de 5 kW. 
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- Temperatura dels mòduls en integració arquitectònica i sempre que sigui possible en potències 
majors a 5 kW. 

- Les dades es presentaran en forma de mitges horàries. Els temps d’adquisició, la precisió de les mesures 
i el format de presentació es farà conforme al document del JRC - Ispra '' Guidelines for the 
Assessment of Photovoltaic Plants - Document A'' repert EUR16338EN. 

Integració arquitectònica 

- En el cas de pretendre realitzar una instal·lació integrada des del punt de vista arquitectònic segons lo 
estipulat en aquest punt, la memòria de sol·licitud i la memòria de disseny o projecte especificaran les 
condicions de la construcció i de la instal·lació, i la descripció i justificació de les soluciones escollides. 

- Les condicions de la construcció es refereixen a l’estudi de característiques urbanístiques, implicacions 
en el disseny, actuacions sobre la construcció, necessitat de realitzar obres de reforma o ampliació, 
verificacions estructurals, etc. que, des del punt de vista del professional competent en l’edificació, 
requeririen la seva intervenció. 

- Les condicions de la instal·lació es refereixen a l’impacte visual, la modificació de les condicions de 
funcionament de l’edifici, la necessitat d’habilitar nous espais o ampliar el volum construït, efectes 
sobre l’estructura,... 

- En qualsevol cas, l’IDAE podrà requerir un informe d’integració arquitectònica amb les mesures 
correctores a adoptar. La propietat de l’edifici, per sí o per delegació, informarà i certificarà sobre el 
compliment de les condicions requerides. 

- Quan sigui necessari a criteri de l’IDAE, en la memòria de disseny o projecte adjuntarà l’informe 
d’integració arquitectònica on s’especifiquen les característiques urbanístiques i arquitectòniques del 
mateix, els condicionants considerats per la incorporació de la instal·lació i les mesures correctores 
incloses en el projecte de la instal·lació. 

 
COMPONENTS I MATERIALS 

Generalitats 

- Com a principi general s’ha d’assegurar, com a mínim, un grau de aïllament elèctric de tipus bàsic classe 
I en el que afecta tant a equips (mòduls e inversors) com materials (conductors, caixes i armaris de 
connexió, exceptuant el cablejat de continua que serà de doble aïllament). 

- La instal·lació incorporarà tots els element i característiques necessàries per garantir en tot moment la 
qualitat del subministrament elèctric. 

- El funcionament de les instal·lacions fotovoltaiques no haurà de provocar en la xarxa avaries, 
disminucions de les condicions de seguretat ni alteracions superiors a les admeses per la normativa que 
en resulti aplicable. 

- De la mateixa manera, el funcionament d’aquestes instal·lacions no podrà donar origen a condicions 
perilloses de treball pel personal de manteniment i explotació de la xarxa de distribució. 

- Els materials situats en intempèrie es protegiran contra els agents ambientals, en particular contra 
l’efecte de la radiació solar i humitat. 

- S’inclouran tots els elements necessaris de seguretat i proteccions propis de les persones i de la 
instal·lació fotovoltaica, assegurant la protecció front a contactes directes e indirectes, curtcircuits, 
sobrecàrregues, així com altres elements i proteccions que resultin de l’aplicació de la legislació vigent. 

- En la memòria de disseny o projecte es ressaltaran els canvis que hagin pogut produir-se i el motiu dels 
mateixos respecte a la memòria de la sol·licitud. A més, s’inclouran les especificacions tècniques 
proporcionades pel fabricant de tots els components. 

- Per motius de seguretat i operació dels equips, els indicadors, etiquetes,... els mateixos estaran en 
alguna de les llengües espanyoles oficials. 

Sistemes generadores fotovoltaics 

- Tots els mòduls hauran de satisfer les especificacions UNE -EN- 61215 per mòduls de silici cristal·lí o UNE 
- EN- 61646 per mòduls fotovoltaics capa prima, així com estar qualificats per algun laboratori reconegut, 
que s’haurà d’acreditar mitjançant la presentació del certificat oficial corresponent. Aquest requisit no 
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s’aplica en els casos excepcionals de l’apartat 4.1.1.3. 
- El mòdul fotovoltaic portarà de forma clarament visible e indeleble el model i nombre o logotipus del 

fabricant, així com una identificació individual o número de sèrie on es pugui veure la traçabilitat fins la 
data de fabricació. 

- S’utilitzaran mòduls que s’ajustin a les característiques tècniques descrites a continuació. En cas de 
variacions respecte a aquestes característiques, amb caràcter excepcional, haurà de presentar-se en la 
memòria de sol·licitud justificació de la seva utilització. 

Els mòduls hauran de portar díodes de derivació per evitar les possibles avaries de les cèl·lules i els seus 
circuits per ombrejats parcials i tindran un grau de protecció IP65. 
Els marcs laterals, si existeixen, seran de alumini o acer inoxidable. 
Per que un mòdul resulti acceptable, la seva potència màxima i corrent de curtcircuit reals referides a 
condicions estàndard, hauran d’estar compreses en el marge del ± 5% dels corresponents valors nominals 
de catàleg. 
Serà rebutjat qualsevol mòdul que presenti defectes de fabricació, com trencaments o taques en 
qualsevol dels seus elements així com manca d’alineació en les cèl·lules o bombolles en l’encapsulant. 

- Es valorarà positivament una alta eficiència de les cèl·lules. 
- La estructura del generador es connectarà a terra. 
- Per motius de seguretat i per facilitar el manteniment i reparació del generador, s’instal·laran els 

element necessaris (fusibles, interruptors,...) per la desconnexió, de forma independent i en conus 
terminals, de cadascuna de les branques de la resta del generador. 

Estructura suport 

- Les estructures suport hauran de complir les especificacions tècniques d’aquest apartat. En cas contrari, 
s’haurà d’incloure en la memòria de sol·licitud i de disseny o projecte un apartat justificatiu dels punts 
objecte d’incompliment i la seva acceptació haurà de comptar amb aprovació expressa. En tots els cassos 
s’haurà de donar compliment a les normes aplicables. 

- L’estructura suport de mòduls ha de resistir, amb els mòduls instal·lats, les sobrecàrregues de vent i neu, 
d’acord amb lo indicat en la normativa bàsica de l’edificació NBE -AE- 88. 

- El disseny i la construcció de l’estructura i el sistema de fixació de mòduls, permetrà les necessàries 
dilatacions tèrmiques, sense transmetre càrregues que puguin afectar a la integritat dels mòduls, seguint 
les indicacions del fabricant. 

- Els punts de subjecció pel mòdul fotovoltaic seran suficients en número, tenint en compte l’àrea de 
suport i posició relativa, de forma que no es produeixin flexions en els mòduls superiors a les permeses 
pel fabricant i els mètodes homologats pel model de mòdul. 

- El disseny de l’estructura es realitzarà per l’orientació i l’angle de inclinació especificat pel generador 
fotovoltaic i tenint en compte la facilitat de muntatge i desmuntatge, i la possible necessitat de 
substitucions d’element. 

- L’estructura es protegirà superficialment contra l’acció dels agents ambientals. La realització de 
trepanats en  l’estructura es realitzarà abans de procedir, en el seu cas, al galvanitzat o protecció de 
l’estructura. 

- Els cargols han de ser d’acer inoxidable, complint la norma MV -106. En el cas de ser l’estructura 
galvanitzada s’admetran cargols galvanitzats, exceptuant la subjecció dels mòduls a la mateixa que seran 
d’acer inoxidable. 

- Els topalls de subjecció de mòduls i la pròpia estructura no farà ombra sobre els mòduls. 
- En el cas d’instal·lacions integrades en coberta que facin alhora de coberta de l’edifici, el disseny de 

l’estructura i la estanqueïtat entre mòduls s’ajustarà a les exigències de les Normes Bàsiques de 
l’Edificació i a les tècniques usuals en la construcció de cobertes. 

- Es disposaran les estructures suport necessàries per muntar els mòduls tant sobre superfície plana 
(terrassa) com integrats sobre la teulada complint allò especificat en el punt 4.1.2. sobre ombres. 
S’inclouran tots els accessoris i bancades o ancoratges. 

- L’estructura suport serà calculada segons norma MV -103 per suportar càrregues extremes degudes a 
factores climatològics adversos tals com vent, neu, etc . 
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- Si està construïda amb perfils d’acer laminat conformat en fred complirà la norma MV -102 per garantir 
totes les característiques mecàniques i de composició química. 

- Si és del tipus galvanitzada en calent complirà les normes UNE- 37-501 i UNE - 37-508, amb un gruix 
mínim de 80 micres per eliminar les necessitats de manteniment i perllongar la seva vida útil. 

Inversors 

- Serà del tipus connexió a la xarxa elèctrica amb una potència d’entrada variable per que sigui capaç 
d’extreure en tot moment la màxima potència que el generador fotovoltaic pugui proporcionar al llarg 
de cada dia. 

- Les característiques bàsiques dels inversors seran les següents: 

• Principi de funcionament: font de corrent. 

• Autocommutat. 

• Seguiment automàtic del punt de màxima potència del generador. 

• No funcionarà en illa o modo aïllat. 
- Els inversors compliran amb les directives comunitàries de seguretat elèctrica i compatibilitat 

electromagnètica (ambdues seran certificades pel fabricant) incorporant proteccions front a: 

• Curtcircuits en altern. 

• Tensió de xarxa fora de rang. 

• Freqüència de xarxa fora de rang. 

• Sobretensions mitjançant varistors o similars. 

• Pertorbacions presents en la xarxa com microtalls, polsos, defectes de cicle, absència i retorn de la 
xarxa, etc. 

- Cada inversor disposarà de les senyalitzacions necessàries para la seva correcta operació i incorporarà 
els controls automàtics imprescindibles que asseguren la seva adequada supervisió i maneig. 

- Cada inversor incorporarà, al menys, els controls manuals següents: 

• Encesa i apagada general de l’inversor. 

• Connexió i desconnexió del inversor al interfície AC. 
- Les característiques elèctriques dels inversors seran les següents: 

L’inversor seguirà lliurant potència a la xarxa de forma continuada en condicions de irradiància solar 
d’un 10% superiors a les CEM. A més suportarà pics de un 30% superior a les CEM durant períodes de 
fins 10 segons. 
Els valors d’eficiència al 25 i 100 % de potència de sortida nominal hauran de ser superiors al 85 i 
88% respectivament (valors mesurats incloent el transformador de sortida, si hi fos) per inversors de 
potència inferior a 5 kW i del 90 al 92% per inversors majors de 5 kW. 
L’autoconsum dels equips (pèrdues en buit) en '' stand- by ''o mode nocturn'' haurà de ser inferior a 
un 2% de la potència de sortida nominal. 
El factor de potència de la potència generada haurà de ser superior a 0,95, entre el 25 i 100% de la 
potència nominal. L’inversor haurà d’injectar en la xarxa, per potències majors del 10% de la seva 
potència nominal. 

- Els inversors tindran un grau de protecció mínima IP22 per inversors en l’interior d’edificis i llocs 
inaccessibles, IP32 per inversors en l’interior d’edificis i llocs accessibles i IP65 per inversors instal·lats a 
la intempèrie. En qualsevol cas es complirà la legislació vigent. 

- Els inversors estaran garantits per operació en les següents condicions ambientals: entre 0 i 40 º C 
de temperatura i 0 i 85 % de humitat relativa. 

Cablejat 

Els positius i negatius de cada grup de mòduls es conduiran separats i protegits d’acord amb la normativa 
vigent. 

Els conductors seran de coure i tindran la secció adequada per evitar caigudes de tensió i escalfament. 
Concretament, per qualsevol condició de treball, els conductors de la part DC hauran de tenir la secció 
suficient per que la caiguda de tensió sigui inferior a 1,5 % i els de la part AC per que la caiguda de tensió 
sigui inferior del 0,5%; tenint en compte en ambdós cassos como referència les corresponents a caixes de 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 03/06/2022, per A
lbert T

robalón V
illa (C

ol. 15305). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 64FB

215B
D

187D
845



 

 

 

Plec de condicions                                                  35 

connexió. 

S’inclourà tota la longitud de cable DC i AC. Haurà de tenir la longitud necessària per no generar esforços 
en els diversos elements ni possibilitat de enganxada pel trànsit normal de persones. Tot el cablejat de 
continua serà de doble aïllament i adequats pel seu ús en la intempèrie, a l’aire o soterrat d’acord amb la 
norma UNE-21123. 

Connexió a xarxa 

Totes les instal·lacions compliran amb allò disposat en el RD 1663/2000 (articles 8 i 9) sobre connexió 
de instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió. 

Mesures 

Totes les instal·lacions compliran amb allò disposat en el RD 1663/2000 (article 10) sobre mesures i 
facturació de instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió. 

Proteccions 

Totes les instal·lacions compliran amb allò disposat en el RD 1663/2000 (article 11) sobre proteccions 
en instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió. 

En connexions a la xarxa trifàsica, les proteccions per la interconnexió de màxima i mínima freqüència 
(51 i 49 Hz respectivament) i de màxima i mínima tensió (1,1 i 0,85 Um respectivament) per cada fase. 

 

Posta a terra de les instal·lacions fotovoltaiques 

Totes les instal·lacions compliran amb allò disposat en el RD 1663/2000 (article 12) sobre les condicions 
de posta a terra en instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió. 

Quan l’aïllament galvànic entre la xarxa de distribució de baixa tensió i el generador fotovoltaic no es 
realitzi mitjançant un transformador d’aïllament, s’explicaran en la memòria de sol·licitud i de disseny o 
projecte els element utilitzats para garantir aquesta condició. 

Totes les masses de la instal·lació fotovoltaica, tant de la secció continu com de l’altern, estaran 
connectades a un únic terra. Aquest terra serà independent del del neutre de l’empresa distribuïdora 
d’acord amb el Reglament de Baixa Tensió. 

Amònics i comptabilitat electromagnètica 

Totes les instal·lacions compliran amb allò disposat en el RD 1663/2000 (article 13) sobre amònics i 
compatibilitat electromagnètica en instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió. 

 

RECEPCIÓ I PROVES 

- L’instal·lador lliurarà a l’usuari un document o albarà en el que consti el subministrament de 
components, materials i manuals d’ús i manteniment de la instal·lació. Aquest document serà signat per 
duplicat per ambdues parts, conservant cadascuna un exemplar. Els manuals lliurats a l’usuari estaran 
en alguna de les llengües oficiales espanyoles per facilitar la seva correcta interpretació. 

- Abans de la posta en servei de tots els element principals (mòduls, inversors, comptadors) aquests 
hauran d’haver superat les proves de funcionament en fàbrica, de les que s’aixecarà l’oportuna acta que 
s’adjuntarà als certificats de qualitat, simulant diversos modes de funcionament. 

- Les proves a realitzar pe l’instal·lador, amb independència de lo indicat amb anterioritat en aquest PCT, 
seran como a mínim les següents: 

• Funcionament i posta en marxa de tots els sistemes. 

• Proves de arrancada i aturades en diferents instants de funcionament. 

• Proves dels elements i mesures de protecció, seguretat i alarma, així com la seva actuació, amb 
excepció de les proves referides a l’interruptor automàtic de la desconnexió. 
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• Determinació de la potència instal·lada de acord amb el procediment descrit en l’annex 1. 
- Concloses les proves i la posta en marxa es passarà a la fase de la Recepció Provisional de la Instal·lació, 

sense l’Acta de Recepció Provisional no es firmarà fins haver comprovat que tots els sistemes i elements 
que formen part del subministrament han funcionat correctament durant un mínim de 240 hores 
seguides, sense interrupcions o aturades causades per errors del sistema subministrat, i a més s’hagin 
complert els següents requisits: 

• Lliurament de tota la documentació, requerida en aquest PCT. 

• Retirada d’obra de tot material sobrant. 

• Neteja de les zones ocupades amb transport de tots les deixalles a l’abocador. 
- Durant aquest període el subministrador serà l’únic responsable de l’operació dels sistemes 

subministrats, si bé hauran de formar al personal de operació. 
- Tots els element subministrats, així como la instal·lació en el seu conjunt, estaran protegits front a 

defectes de fabricació, instal·lació o disseny per una garantia de tres anys, excepte per mòduls 
fotovoltaics que la garantia serà de 8 anys, comptat a partir de la data de la firma de acta de recepció 
provisional. 

- Tot i això, l’instal·lador quedarà obligat a la reparació de les errades de funcionament que es puguin 
produir si s’apreciés que en el seu origen procedeix de defectes ocults de disseny, construcció, materials 
o muntatge, comprometent-se a arregla’ls sense càrrec. En qualsevol caso, haurà d’abstenir-se a allò 
establert en la legislació vigent en quant a vicis ocults. 

 
 
CONTROL I PROTECCIÓ, POSTA A TERRA 

Aparells de comandament i maniobra 

Els aparells de comandament i maniobra (interruptors i commutadors) seran de tipus tancat i material 
aïllant, tallaran el corrent màxim del circuit en que estan col·locats sense donar lloc a la formació d’arcs 
permanents, i no podran prendre una posició intermitja. 

Les peces de contacte tindran unes dimensiones tals que la temperatura no pugui excedir de 65 º C en 
cap d’elles. 

Han de poder realitzar-se de l’ordre de 10.000 maniobres de apertura i tancament a la intensitat i tensió 
nominals, que estaran marcades en un lloc visible. 

Aparells de protecció 

- Protecció contra sobreintensitats 
Els conductors actius han d’estar protegits per un o varis dispositius de tall automàtic contra les 

sobrecàrregues i contra els curtcircuits. 

- Aplicació. 
Excepte els conductors de protecció, tots els conductors que formen part d’un circuit, inclòs el conductor 

neutre, estaran protegits contra les sobreintensitats (sobrecàrregues i curtcircuits). 

- Protecció contra sobrecàrregues 
Els dispositius de protecció han d’estar previstos per interrompre tot corrent de sobrecàrrega en els 

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

- Protecció contra curtcircuits 
S’han de posar dispositius de protecció per interrompre tot corrent de curtcircuit abans de que aquesta 

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

- Situació i composició 
En general, els dispositius destinats a la protecció dels circuits s’instal·laran en l’origen d’aquests, així 

com en els punts en que la intensitat admesa disminueixi per canvis deguts a secció, condicions de 
instal·lació, sistema d’execució o tipus de conductors utilitzats. 

- Normativa aplicable: 
Petits interruptors automàtics (PIAS). Els interruptors automàtics per instal·lacions domèstiques i 

anàlogues per la protecció contra sobreintensitats s’ajustaran a la norma UNE -EN- 60898. Aquesta norma 
s’aplica als interruptors automàtics amb tall a l’aire, de tensió assignada fins 440 V (entre fases), intensitat 
assignada fins 125 A i poder de tall nominal no superior a 25.000 A. 

Els valors normalitzats de les tensions assignades són: 

- 230 V per interruptors automàtics unipolars i bipolars. 
- 230/400 V pels interruptors automàtics unipolars. 
- 400 V per interruptors automàtics bipolars, tripolars i tetrapolars. 
- Els valores 240 V, 240/415 V i 415 V respectivament, són també valors normalitzats. 
- Els valors preferencials de les intensitats assignades són: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 

i 125 A. 
- El poder de tall assignat serà 1.500, 3.000, 4.500, 6.000,10.000 i per sobre 15.000, 20.000 i 25.000 A. 
- La característica de disparo instantani dels interruptors automàtics vindrà determinada per la seva 

corba: B, C o D. 
- Cada interruptor haurà de portar visiblement i de forma indeleble, les següents indicacions: 
o El corrent assignat amb el símbol A precedit del símbol de la característica de disparo instantani 

(B, C o D ) per exemple B16 . 
o Poder de tall assignat en ampers, dins d’un rectangle, sense la indicació del símbol de les unitats. 
o Classe de limitació de energia, si és aplicable. 
o Els bornes destinats exclusivament al neutre han d’estar marcats amb la lletra ''N''. 

Interruptors automàtics de baixa tensió. Els interruptors automàtics de baixa tensió s’ajustaran a la 
norma UNE -EN- 60947-2:1996. Aquesta norma s’aplica als interruptors automàtics els contactes 
principals dels quals estan destinats a ser connectats a circuits la tensió assignada dels quals no sobrepassi 
1.000V en corrent altern o 1.500V en corrent continu. S’aplica qualsevol que sigui les intensitats 
assignades, els mètodes de fabricació i la funció prevista dels interruptors automàtics. Cada interruptor 
automàtic ha d’estar marcat de forma indeleble i en un lloc visible amb les següents indicacions: 

• Intensitat assignada (In) 
• Capacitat per seccionament, si li correspon. 
• Indicacions de les posicions de apertura i de tancament respectivament per O i 1 si s’ utilitzen símbols. 
• També portaran marcador, encara no sigui visible en la seva posició de muntatge, el símbol de la 

naturalesa de corrent en que hagin d’utilitzar-se, i el símbol que indica les característiques de 
desconnexió, o en el seu defecte, aniran acompanyats de les corbes de desconnexió. 

- Fusibles. 

Els fusibles de baixa tensió s’ajustaran a la norma UNE-EN-60269-1 :1998. Aquesta norma s’aplica als 
fusibles amb cartutxos fusibles limitadores de corrent, de fusió tancada i que tinguin un poder de tall igual 
o superior a 6 kA. Destinats a assegurar la protecció de circuits de corrent altern i freqüència industrial, 
en la que la tensió assignada no sobrepassi 1.000V, o els circuits de corrent continu la tensió assignada 
dels quals no sobrepassi 1.500V. Els valores de intensitat pels fusibles expressats en ampers han de ser: 
2, 4, 6, 7, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000 i 
1250. Hauran de portar marcada la intensitat i tensió nominals de treball per les que han estat 
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construïdes. Interruptors amb protecció incorporada per intensitat diferencial residual. Els interruptors 
automàtics de baixa tensió amb dispositius reaccionants sota l’efecte de intensitats residuals s’ajustaran 
a l’annex B de la norma UNE-EN-60947-2:1996. Aquesta norma s’aplica als interruptors automàtics els 
contactes principals dels quals estan destinats a ser connectats a circuits la tensió assignada dels quals no 
sobrepassa 1.000V en corrent altern o 1.500V en corrent continu. S’ aplica qualsevol que siguin les 
intensitats assignades. Els valors preferents de intensitat diferencial residual de funcionament assignada 
son: 0,006 A, 0,01 A, 0,03 A, 0,1 A, 0,3 A, 0,5 A, 1A, 3A, 10A i 30A. 

- Característiques principals de els dispositius de protecció. 

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

- Protecció contra sobretensions de origen atmosfèric. 

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

- Protecció contra contactes directes i indirectes. 

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

• Protecció per aïllament de les parts actives. 
• Protecció mitjançant barreres o envolvents. 
• Protecció mitjançant obstacles. 
• Protecció per posta fora de l’abast per allunyament. 
• Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial residual. 
• S’utilitzarà el mètode de protecció contra contactes indirectes per tall d’alimentació en cas d’error, 

mitjançant l’ús de interruptors diferencials. 
• El corrent a terra produït per un sol defecte franc ha de fer actuar el dispositiu de tall en un temps no 

superior a 5 segons. 
• Una massa qualsevol no pot romandre en relació a una toma de terra elèctricament diferent, a un 

potencial superior, en valor eficaç, a 24 V en els locals o emplaçaments humits o molls i 50 V en els 
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altres cassos. 
• Totes les masses d’una mateixa instal·lació han d’estar unides a la mateixa toma de terres. 
• Com dispositiu de tall per intensitat de defecte s’utilitzaran els interruptors diferencials. Ha de complir-

se la següent condició: R = Vc / Is: on, R: Resistència de posta a terra (Ohm) Vc: Tensió de contacte 
màxima (24V en locals humits i 50V els demés) Is: Sensibilitat de l’interruptor diferencial (valor mínim 
de la corrent de defecte, en A, a partir del qual l’interruptor diferencial ha d’obrir automàticament, en 
un temps convenient, la instal·lació a protegir). 

Xarxa equipotencial 

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

Instal·lació de posta a terra 

Estarà composta per toma de terra, conductors de terra, borne principal de terra i conductors de 
protecció. E s  portaran a lloc segons lo especificat en la Instrucció ITC BT 18. 

- Naturalesa i seccions mínimes. 

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

- Estesa dels conductors 

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

- Connexions dels conductors dels circuits de terra amb les parts metàl·liques i masses i amb els 
elèctrodes. 

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

- Prohibició d’interrompre els circuits de terra. 

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

CÀLCUL DE LA PRODUCCIÓ ANUAL ESPERADA 

- En la memòria de sol·licitud s’inclouran les produccions mensuals màximes teòriques en funció de 
la irradiància, la potència instal·lada i el rendiment de la instal·lació. 

- Les dades d’ entrada que haurà d’aportar l’ instal·lador son les següents: 

• Gdm (0): valor mitjà mensual i anual de la irradiació diària sobre superfície horitzontal en kWh/(m2 
dia), obtinguda a partir d’alguna de les següents fonts: 

- Instituto Nacional de Meteorología. 
- Organisme autonòmic oficial. 

• Gdm (a , β): valor mitjà mensual i anual de la irradiació diària sobre el pla de generador en kWh/( 
m2 • dia), obtingut a partir de l’anterior, i en el que se hagin descomptat les pèrdues per ombrejat 
en caso de ser aquestes superiores a un 10% anual. El paràmetre α representa el azimut i β la 
inclinació del generador. 

• PR : rendiment energètic de la instal·lació o ''performance ratio'', definit com l’eficiència de la 
instal·lació en condicions reals de treball, que té en compte: 

- La dependència de l’eficiència amb la temperatura. 
- La eficiència del cablejat. 
- Les pèrdues per dispersió de paràmetres i brutícia. 
- Les pèrdues per errors en el seguiment del punt de màxima potència. 
- L’eficiència energètica de l’inversor en operació. 
- Altres. 

• L’estimació de l’energia injectada es realitzarà d’acord amb la següent equació: 

 

Les unitats resultants son kWh/dia  
on: Pmp: potència pic del generador 

   GCEM = 1 kW/m2 

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

 

REQUERIMENTS TÈCNICS DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT 

Generalitats 

- Es realitzarà un contracte de manteniment preventiu i correctiu de al menys tres anys. 

- El contracte de manteniment de la instal·lació inclourà tots els element de la instal·lació amb 
les tasques de manteniment preventiu aconsellats pels diferents fabricants. 

Programa de manteniment 

- L’objecte d’aquest apartat és definir les condicions generals mínimes que han de seguir-se per 
l’adequat manteniment de les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica connectades a xarxa. 

- Es defineixen dos graons d’actuació per englobar totes les operacions necessàries durant la vida útil 
de la instal·lació per assegurar el funcionament, augmentar la producció i perllongar la durada 
d’aquesta: 
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• Manteniment preventiu. 
• Manteniment correctiu. 

- Pla de manteniment preventiu: son operacions de inspecció visual, verificació de actuacions i altres, que 
aplicats a la instal·lació han de permetre mantenir dins dels límits acceptables les condicions de 
funcionament, prestacions, protecció i durabilitat de la instal·lació. 

- Pla de manteniment correctiu: totes les operacions de substitució necessàries per assegurar que el 
sistema funciona correctament durant la vida útil inclou: 

• La visita a la instal·lació en els terminis indicats i cada cop que l’usuari ho requereixi per averia greu 
en la instal·lació. 

• En l’anàlisi i pressupost dels treballs i reposició necessàries pel correcte funcionament d’aquesta. 
• Els costos econòmics del manteniment correctiu, amb l’abast indicat, formen part del preu anual del 

contracte de manteniment. Podran no estar inclosos ni la ma d’obra, ni les reposicions d’equips 
necessàries més enllà del període de garantia. 

- El manteniment ha de realitzar-se per personal tècnic qualificat sota la responsabilitat de l’empresa 
instal·ladora. 

- El manteniment preventiu de la instal·lació inclourà al menys una visita (anual pel cas de 
instal·lacions de menys de 5 kWp i semestral per la resta) en la que es realitzaran les següents activitats: 

• Comprovació de les proteccions elèctriques. 
• Comprovació de l’estat dels mòduls: comprovar la situació respecte al projecte original i verificar 

l’estat de les connexions. 
• Comprovació de l’estat de l’inversor: funcionament, làmpades de senyalitzacions, alarmes, ... 
• Comprovació de l’estat mecànic de cables i terminals (incloent cables de tomes de terra i 

reajustament de bornes), platines, transformadors, ventiladores / extractores, unions, reajustes, 
neteja. 

- Realització d’un informe tècnic de cadascuna de les visites en el que es vegi l’estat de les instal·lacions i 
les incidències ocorregudes. 

- Registre de les operacions de manteniment realitzades en un llibre de manteniment, en el que constarà 
la identificació del personal de manteniment (nombre, titulació, autorització de l’empresa). 

Garanties 

- Àmbit general de la garantia. 

Sense perjudici de qualsevol possible reclamació a tercers, la instal·lació serà reparada d’acord amb 
aquestes condicions generales si ha sofert una avaria a causa d’un defecte de muntatge o de qualsevol dels 
components, sempre que hagi estat manipulada correctament d’acord amb allò establert en el manual 
d’instruccions. 

La garantia es concedeix a favor del comprador de la instal·lació, lo que haurà de justificar-se 
degudament mitjançant el corresponent certificat de garantia, amb la data que s’acrediti en la certificació 
de la instal·lació. 

- Terminis. 

El subministrador garantirà la instal·lació durant un període mínim de tres anys, per tots els materials 
utilitzats i el procediment utilitzat en el seu muntatge. 

Si hagués d’interrompre l’explotació del subministrament degut a raons de les que n’és responsable el 
subministrador, o a reparacions que el subministrador hagi de realitzar per complir les estipulacions de la 
garantia, el termini es perllongarà per la durada total d’aquestes interrupcions. 

- Condicions econòmiques. 

La garantia comprèn la reparació o reposició dels components i les peces que poguessin resultar 
defectuoses, així com la ma d’obra utilitzada en la reparació o reposició durant el termini de vigència de la 
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garantia. 

Queden expressament inclosos totes les altres despeses, tals com temps de desplaçament, mitjans de 
transport, amortització de vehicles i eines, disponibilitat d’altres mitjans i eventuals ports de recollida i 
devolució dels equips per la seva reparació en els tallers del fabricant. 

De la mateixa manera, s’inclouran la ma d’obra i materials necessaris per efectuar els ajustaments i 
eventuals reglatges del funcionament de la instal·lació. 

Si en un termini raonable, el subministrador incompleix les obligacions derivades de la garantia, el 
comprador de la instal·lació podrà, prèvia notificació escrita, fixar una data final per que el citat 
subministrador compleixi amb les obligacions. Si el subministrador no compleix amb les seves obligacions 
en el carrer termini citat, el comprador de la instal·lació podrà, per compte i risc del subministrador, 
realitzar per sí mateix o contractar a un tercer per realitzar les oportunes reparacions, sense perjudici 
de la reclamació per danys i prejudicis en que hagi incorregut el subministrador. 

Anul·lació de la garantia 

La garantia podrà anul·lar-se quan la instal·lació hagi estat reparada, modificada o desmuntada, 
encara que només sigui en part, per persones alienes al subministrador o els serveis d’assistència 
tècnica de els fabricants no autoritzats expressament pel subministrador, excepte lo indicat en el punt 
9.3.3.4. 

Lloc i temps de la prestació 

Quan l’usuari detecti un defecte de funcionament en la instal·lació, ho comunicarà fefaentment al 
subministrador. Quan el subministrador consideri que es un defecte de fabricació de algun component ho 
comunicarà fefaentment al fabricant. 

El subministrador atendrà qualsevol incidència en el termini màxim d’una setmana i la resolució de la 
avaria en un temps màxim de 15 dies, excepte causes de força major degudament justificades. 

Les averies de les instal·lacions es repararan en el lloc d’ubicació pel subministrador. Si l’avaria d’algun 
component no pogués ser reparada en el domicili de l’usuari, el component haurà de ser enviat al taller 
oficial designat pel fabricant per compte i càrrec del subministrador. 

El subministrador realitzarà les reparacions o reposicions de peces a la major brevetat possible un cop 
rebut l’avís d’avaria, però no es responsabilitzarà dels perjudicis causats per la demora en les citades 
reparacions sempre que sigui inferior a 15 dies naturals. 

DISPOSICIONS FINALS 

Condicions de contractació 

- Elecció de components: Tots els materials utilitzats en el muntatge de la instal·lació corresponen als de 
major fiabilitat dels que es troben al mercat, complint alhora, totes i cada una de les condicions de 
treball a que aquests es sotmeten. 

- Prescripcions generales de la instal·lació: S’aplicaran totes les previstes en el RBT. 

Execució del projecte  

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

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

- Comprovació del circuit. Un cop acabat el muntatge s’efectuaran els següents controles: 

• Proves d’arrancada i aturada en diferents instants de funcionament. 

• Proves dels element i mitjans de protecció, seguretat i alarma, així com  la seva actuació, amb 
excepció de les proves referides a l’interruptor automàtic de la desconnexió. 
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• Determinació de la potència instal·lada. 

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

Condicions facultatives 

- Direcció: la direcció del muntatge estarà realitzada per la persona signant d’aquest projecte. La 
instal·lació dels elements s’adequarà als plànols i documents del present projecte. Si hagués necessitat 
de variar algun punt d’aquest projecte, serà el Director de muntatge l’únic autoritzat per això. 

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

- Responsabilitat de la empresa constructora: aquesta serà la única responsable de les indemnitzacions 
a que hagués lloc pel sobrepreu que pogués costar-li la instal·lació dels element del projecte i pels errors 
maniobres que pogués cometre durant la realització de aquest. 

- Exclusivitat del projecte: l’empresa constructora no podrà en cap cas traspassar aquest contracte ni 
donar treball a cap altra persona, sense prèvia autorització de la Direcció tècnica. 

Garanties 

- Termini de garantia El subministrador garantirà la instal·lació durant un període mínim de 3 anys, per 
tots els materials utilitzats i el procediment usat en el seu muntatge. La garantia dels mòduls fotovoltaics 
serà de 10 anys. Sense perjudici de qualsevol possible reclamació a tercers, la instal·lació serà reparada 
d’acord amb aquestes condicions generales i si ha sofert una avaria a causa d’un defecte de muntatge 
o de qualsevol dels components, sempre que hagi estat manipulada correctament d’acord  amb allò  
establert   en el manual d’instruccions. La garantia es concedeix a favor del comprador de la instal·lació, 
lo que haurà de justificar-se degudament mitjançant el corresponent certificat de garantia, amb la data 
que s’acrediti en la certificació de la instal·lació. 

Si hagués d’interrompre l’explotació del subministrament degut a raons de les que n’és responsable el 
subministrador, o a reparacions que el subministrador hagi de realitzar per complir les estipulacions de 
la garantia, el termini es perllongarà per la durada total de les citades interrupcions. La garantia 
compren la reparació o reposició, en el seu cas, els components i les peces que poguessin resultar 
defectuoses, així como la ma d’obra utilitzada en la reparació o reposició durant el termini de vigència 
de la garantia. 

Queden expressament inclosos totes les altres despeses, tals com temps de desplaçament, mitjans de 
transport, amortitzacions de vehicles i eines, disponibilitat d’altres mitjans i eventuals ports de recollida 
i devolució dels equips per la seva reparació en els tallers del fabricant. De la mateixa manera, s’hauran 
d’incloure la ma d’obra i materials necessaris per efectuar els ajustaments i eventuals reglatges del 
funcionament de la instal·lació. 

Si en un termini raonable, el subministrador incompleix les obligacions derivades de la garantia, el 
comprador de la instal·lació podrà, prèvia notificació escrita, fixar una data final per que el citat 
subministrador compleixi les seves obligacions. 

Si el subministrador no complís amb les seves obligacions en el citat darrer termini, el comprador de la 
instal·lació podrà, per compte i risc del subministrador, realitzar per sí mateix o contractar a un tercer 
per realitzar les oportunes reparacions, sense perjudici de l’execució de l’aval prestat i la reclamació per 
danys i perjudicis en que hagi incorregut el subministrador. 

La garantia podrà anul·lar-se quan la instal·lació hagi estat reparada, modificada o desmuntada, encara 
que només sigui en part, per persones alienes al subministrador o als serveis d’assistència tècnica dels 
fabricants no autoritzats expressament per el subministrador. 

Quan l’usuari detecti un defecte de funcionament en la instal·lació, ho comunicarà fefaentment al 
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subministrador. Quan el subministrador consideri que es un defecte de fabricació d’algun component 
ho comunicarà fefaentment al fabricant. Les avaries de les instal·lacions es repararan en el lloc de la 
ubicació per el subministrador. 

Si l’avaria d’algun component no pogués ser reparada en el lloc de la instal·lació, el component haurà 
de ser enviat al taller oficial designat pel fabricant per compte i a càrrec del subministrador. El 
subministrador realitzarà les reparacions o reposicions de peces a la major brevetat possible un cop 
rebut l’avís d’avaria, però no es responsabilitzarà dels perjudicis causats per la demora en les citades 
reparacions sempre que sigui inferior a 15 dies naturals. 

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

Tramitació 

- Tramitació oficial. Seran per compte del contractista els tràmits necessaris entre els organismes 
interessats per la legalització de la instal·lació. Totes les despeses, incloses les còpies del projecte que 
es produeixin, seran també pel seu compte. 

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

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

- Autoritzacions i documentació complementaria. Adjunt a aquest projecte la empresa instal·ladora 
haurà de presentar els següents documents: 

- Informació a Companyia Subministradora de Energia. 
- Declaració de conformitat dels inversors fotovoltaics per la connexió a la xarxa. 
- Certificat dels inversors en sistemes FV connectats a la xarxa elèctrica. 
- Al finalitzar l’execució, es lliurarà a la Delegación del Ministerio de Industria corresponent al 

Certificat de Final de Obra signat per un tècnic competent i visat pel Col·legi professional 
corresponent, acompanyat del butlletí o butlletins de la instal·lació signats per un instal·lador 
autoritzat. 

 

 

Cardona, juny de 2022 

 

Enginyer Industrial 

Albert Trobalón Villa 

Col·legiat núm. 15.305 
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1. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

1.1. OBJECTE 

L’objecte del present estudi és establir les previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i 

malalties professionals, així com danys derivats dels treballs de reparació i manteniment, a més de les 

instal·lacions preceptives de higiene i benestar dels treballadors.  

Projecte:   PARC SOLAR FOTOVOLTAIC CONNECTAT A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ “PS VILADEMULS” 

Tècnic redactor: 

- Albert Trobalón Villa, Enginyer Industrial. Col·legiat núm. 15.305 

Emplaçament: 

- Polígon 7, Parcel·les 287 i 291, 17468 Vilademuls (Girona). 

Temps previstos: 

- Termini de execució previst: 3 mesos. 

Treballadors empleats: 

- Previsión del número de operaris: 15. 
 

1.2. JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Segons l’article 4 del Real Decreto 1627/97 de 24 d’octubre s’indica l’obligatorietat, per part del promotor, 

per que es realitzi un Estudi de Seguretat i Salut en els Projectes per les obres de construcció, sempre que es 

compleixin algun dels següents supòsits: 

- Pressupost de execució per contracta superior a 450.759,07  Euros. 

- Durada estimada de els treballs superior a 120 dies laborals, fent servir en algun moment més de 20 
treballadors. 

- Volum de mano de obra superior a 500 jornades. 

- Les obres de túnels, galeries, conduccions soterrades i preses. 

En la present obra es compleixen o es superen les limitacions anteriorment exposades pel que se indica 

l’obligatorietat de realitzar el present Estudi de Seguretat i Salut. 

1.3. DESCRIPCIÓ GENERAL I UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPOSEN L’OBRA 

DESCRIPCIÓ GENERAL I ABAST DE L’OBRA 

Es pretén muntar una instal·lació solar fotovoltaica amb estructura fixa, connectada a xarxa amb una 

potència pic de  2.050,92 kWp sobre terreny. 

La instal·lació estarà formada per un generador fotovoltaic, constituït per 3.798 panells fotovoltaics de 

540 Wp i tecnologia monocristal·lina. L’estructura metàl·lica es trobarà fixada al sòl mitjançant un sistema 

de clavat o de cargolat, segons la composició del terreny per utilitzar un sistema o un altre. 

A més, es disposaran de totes les proteccions necessàries en corrent continu i altern, 8 convertidors  de 

185 kW i 1 convertidor de 215 kW, transformadors i tots els elements necessaris per fer possible el 

subministrament d’energia elèctrica a la xarxa, en les condicions tècniques i de seguretat que s’indica en la 
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legislació vigent. 

El projecte comprendrà: 

- Enginyeria, direcció d’obra, i obtenció dels requisits tècnics legals i administratius pel seu correcte 
funcionament. 

- Condicionament previ del terreny i el seu replanteig. 

- Subministrament de material. 

- Muntatge d’estructures i panells. 

- Instal·lació elèctrica. 

- Posta en servei de les instal·lacions esmentades. 

 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT EN L’OBRA 

Es consideren les següents mesures de protecció per cobrir el risc de les persones i vehicles que transitin 

pels voltants de l’obra o que tinguin necessitat de travessar-la per accedir a la mateixa. 

- S’habilitarà el camí existent pel pas de vehicles a l’obra planificada. 

- S’acondicionarà el terreny, en especial aquelles zones on es vagin a ubicar les edificacions. 

- Es realitzarà un tancat perimetral que delimiti les zones d’afectació del parc fotovoltaic en la parcel·la. 

- Es disposarà una zona de apilament de material, amb accés per camions. 

- S’emprarà una grua per les tasques d’emplaçament dels edificis prefabricats. 

- Per l’elaboració de les rases per on discorrin els circuits elèctrics de BT i MT, es senyalitzaran 
degudament i es protegiran quan aquestes estiguin obertes. 

- Pla de treball previst: adequació del terreny, tancat i seguretat, instal·lació edificacions, apilament 
material, rases i cablejat, muntatge de estructures, panells i inversors, muntatge elèctric i electrònic, 
posta en marxa. 

- En previsió de que les obres puguin ser visitades per persones relacionades amb la propietat, el 
coordinador de Seguretat i Salut, haurà de donar instruccions precises al personal implicat, sobre la 
forma en que aquelles s’han de realitzar, tenint en compte que: 

• No s’ha de permetre el pas l’interior de l’obra a cap persona aliena a la mateixa si no va acompanyat 
del personal responsable designat per aquest menester. 

• Es obligatori l’ús d’EPIS per tota aquella persona que visiti les obres. 

• Un cop acabada la jornada laboral ha de quedar impedit l’accés l’interior del recinte de l’obra. 

Haurà de quedar col·locada en lloc visible, com a mínim, la senyalització de: 

- Obligatorietat de l’ús d’EPIS en el recinte de l’obra. 

- Prohibició d’entrada a persones i vehicles no autoritzats. 

- Placa de senyalització de riscos. 

- Rètol d’obra. 

- Per últim, i a fi d’evitar possibles accidents a l’exterior es controlarà que els apilaments es realitzin 
sempre a l’interior del recinte, els llocs indicats prèviament en els plànols del present Pla de Seguretat 
i Salut, evitant la col·locació de materials, maquinària i altres elements als voltants del recinte de l’obra 
i en cas de ser inevitable això últim, hauran de quedar perfectament assegurats i protegits. 

De la mateixa manera, s’impedirà el pas de vianants i vehicles en la part de la façana on es realitzin treballs 

per tal d’evitar el dany sobre les persones provocat per la caiguda accidental d’objectes o eines. 
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RELACIÓ DE MAQUINÀRIA A EMPRAR 

La maquinària a emprar, independentment dels sistemes d’execució d’obra de cada contractista, i a 

efectes del present Estudi amb la finalitat d’identificar els riscos per les persones. Es preveu l’ús de la següent 

maquinària: 

- Vehicles    -   Eines manuals diverses 

- Plataforma elevadora/grua.  -   Tráctels, politges etc. 

- Camions divers tonatge   -   Escales manuals 

- Automòbils    -   Varis 

- Serres circulars 

INSTAL·LACIONS PROVISIONALS PER L’OBRA 

Segons es disposa en l’article 15 de la part A de l’annex IV del Real Decreto 1627/1997de 24 d’octubre i 

en el Real Decreto 486/1997 de 14 d’abril, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut en els llocs de treball, els principis de disseny aplicats en les instal·lacions provisionals projectades han 

estat els que se expressen a continuació: 

- Aplicar els requisits regulats per la legislació vigent. 

- Quedar centralitzades metòdicament. 

- Es dona a tots els treballadors un tracte d’igualtat, qualitat i confort, independentment de la seva raça i 
costums o de la seva pertanyença a qualsevol de les empreses: principal o subcontractades, o treballadors 
autònoms. 

- Resolen de forma ordenada, les circulacions en el seu interior.   

- Se puguin realitzar de forma digna, reunions de comitès, sindicals o interferències entre els usuaris. 

- Organitzar de forma segura l’accés, estada al seu interior i sortida de l’obra. 

NÚMERO DE TREBALLADORS I DURADA PREVISTA MÀXIMA 

De l’estudi del pla d’execució d’obra previst, se n’extreu la conclusió de que el número màxim de 

treballadors que simultàniament estaran en obra serà de vint i això tindrà lloc en el període de temps que 

duri l’execució de l’obra. 

Aquest número serà la base pel càlcul del consum dels equips de protecció individual, així com pel càlcul 

de les instal·lacions provisionals pels treballadors segons allò disposat en l’article 3 del Real Decreto 

773/1997 de 30 de maig, i els articles 7 i 141 de l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 

Si el Pla de Seguretat i Salut efectua alguna modificació de la quantitat de treballadors que s’ha calculat 

que intervinguin en aquesta obra, s’haurà d’adequar les previsions d’instal·lacions provisionals i proteccions 

col·lectives i individuals a la realitat. 

1.4. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE RISCOS 

La següent identificació de riscos i avaluació de l’eficàcia de les proteccions aplicades, es realitza sobre 

el pla d’execució de l’obra, com a conseqüència de l’anàlisi del procés constructiu habitual. Poden ser 

modificats pel contractista i en aquest cas, recollirà els canvis en el seu Pla de Seguretat i Salut en el treball. 

Els riscos aquí analitzats, s’eliminen o disminueixen en les seves conseqüències i avaluen, mitjançant 
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solucions constructives, d’organització, proteccions col·lectives, equips de protecció individual; 

procediments de treball segur i senyalització oportuns, per aconseguir la valoració en la categoria de: “risc 

trivial”, “risc tolerable”, “risc moderat”, “risc important” o “risc intolerable”, ponderats mitjançant 

l’aplicació dels criteris de les estadístiques de sinistralitat laboral publicats per la “Dirección General de 

Estadística del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales”. 

De l’èxit d’aquestes prevencions proposades dependrà del nivell de seguretat que s’arribi durant 

l’execució de l’obra. 

Fases en l’execució dels treballs: 

- Treballs previstos en l’obra / Muntatge: 
o Muntatge Estructura. 

- Seqüencia dels treballs: 

o Fase muntatge material elèctric 

- Treballs inclosos en l’Annex 2 del Real Decreto 1627/97 de 24 d’octubre Seguretat en Obra de 
Construcció. Treballs amb riscos especials. 

o Treballs amb risc de caiguda d’altura 
o Treballs en línies elèctriques de Baixa Tensió. 

• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements pesats. 
 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS LABORALS QUE PODEN SER EVITATS I, EN CONSEQÜÈNCIA, S’EVITEN 

Es consideren riscos elevats els següents: 

- Els derivats de les interferències dels treballs a executar, que s’han eliminat mitjançant l’estudi 
preventiu del pla d’execució d’obra. 

- Els originats per les màquines mancades de proteccions en les seves parts mòbils, que s’han eliminat 
mitjançant l’exigència de que totes les màquines estiguin completes, amb totes les seves proteccions. 

- Els originats per les màquines elèctriques mancades de proteccions contra els contactes elèctrics, que 
s’han eliminat mitjançant l’exigència de que totes elles estiguin dotades amb doble aïllament o en el 
seu cas, de toma de terra de les seves carcasses metàl·liques, en combinació amb els interruptors 
diferencials dels quadres de subministrament i xarxa de toma de terra general elèctrica. 

- Els derivats del factor de forma i d’ubicació del lloc de treball, que s’han resolt mitjançant l’aplicació 
de procediments de treball segur, en combinació amb les proteccions col·lectives, equips de protecció 
individual i senyalització. 

- Els derivats de les màquines sense manteniment preventiu, que s’eliminen mitjançant el control dels 
seus llibres de manteniment i revisió de que no manqui en elles, cap de les seves proteccions 
específiques i l’exigència en el seu cas, de posseir el marcat CE. 

- Els derivats de els mitjans auxiliars deteriorats o perillosos, mitjançant l’exigència d’utilitzar mitjans 
auxiliars amb marcat CE o en el seu cas, mitjans auxiliars en bon estat de manteniment, muntats amb 
totes les proteccions dissenyades pel seu fabricant. 

- Els derivats pel mal comportament dels materials preventius a emprar en la obra, que s’exigeixen en 
el seu cas, amb marcat CE o amb el certificat de certes normes UNE. 

 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS LABORALS QUE NO S’HAN POGUT ELIMINAR 

Es consideren riscos existents en l’obra, però resolts mitjançant la prevenció continguda en aquest 

treball, i en coherència amb l’estadística considerada en el “Anuario de Estadística de Accidentes Treball 

de la Secretaría General Tècnica de la Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del 
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Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales”, el llistat que es mostra a continuació. 

RISCOS 
PROBABILIDAD CONSECUENCIA MAGNITUD DEL

RISC ALTA MITJA BAIXA N/P ALTA MITJA BAIXA 

1. Caigudes de persones a diferent nivell  X   X   MODERAT 

2. Caiguda de persones al mateix nivell  X     X TOLERABLE 

3. Caigudes d’objectes   X   X  TOLERABLE 

4. Despreniments o ensorraments   X    X TOLERABLE 

5. Xocs i cops  X     X TOLERABLE 

6. Maquinària automotriu i vehicles (dins 

obra) 
   

X 
    

X 
 
TOLERABLE 

7. Atropellaments  X    X  MODERAT 

8. Talls  X    X  MODERAT 

9. Projeccions  X    X  MODERAT 

10. Contactes tèrmics   X    X TOLERABLE 

11. Contactes químics   X    X TOLERABLE 

12. Contactes elèctrics  X   X   MODERAT 

13. Arcs elèctrics  X    X  MODERAT 

14. Sobreesforços  X    X  MODERAT 

15. Explosions   X    X TOLERABLE 

16. Incendis   X X   X TOLERABLE 

17. Confinament   X   X  TOLERABLE 

18. Tràfic (fora de l’obra)  X    X  MODERAT 

19. Agressió d’animals   X    X TOLERABLE 

20. Sobrecàrrega tèrmica  X    X  MODERAT 

21. Sorolls   X   X  TOLERABLE 

22. Vibracions   X   X  TOLERABLE 

24. Radiacions no ionitzants    X  X  - 

25. Ventilació  X     X TOLERABLE 

26. Il·luminació  X     X TOLERABLE 

27. Agents químics  X    X  - 

28. Agents biològics    X  X  - 

29. Càrrega física  X     X TOLERABLE 

30. Càrrega mental  X     X TOLERABLE 

31. Condicions ambientals del lloc  X     X MODERAT 

 

TREBALLS INCLOSOS EN L’ANNEX II DEL R. D. 1627/97 

El R.D. citat, defineix els treballs amb riscos especials, aquells la realització dels quals exposi als 

treballadors a riscos d’especial gravetat per la seva seguretat i salut. Els treballs a realitzar en aquesta obra 

/ muntatge presenten característiques anàlogues a les descrits en la normativa citada. 

1. Treballs amb riscos d’esfondrament o caiguda d’altura 

2. Treballs elèctrics en Baixa Tensió. 

3. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements pesats. 

Amb l’objecte d’eliminar i / o minimitzar les situacions de risc per la persona, s’aborda dins d’aquest 

Estudi, les mesures preventives que en el seu moment hauran de recollir les empreses contractistes en els 

seus plans de seguretat per la seva aprovació pel coordinador de Seguretat i Salut en obra. 

Per ser treballs definits en l’annex II del R.D. 1627 se’ls haurà de prestar en tot cas una atenció i vigilància 

permanent. 

El contractista principal haurà d’elaborar un Pla de Seguretat avaluant els riscos i disposar els mitjans 

tècnics, humans i econòmics, que permetin eliminar el risc o minimitzar-lo fins un nivell acceptable i 
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tolerable. Incorporarà els procediments recollits en aquest estudi. 

Treballs amb riscos de caiguda d’altura 

Treballs en altura: 

- Caiguda al buit des d’estructures, escales, bastides, plataformes elevadores, rases. Mitjans tècnics 

- Proteccions col·lectives adequades i en òptimes condicions de seguretat. 

- Vigilància de l’ús correcte de les peces de protecció personal. Mitjans humans 

- Coordinador de Seguretat i Salut. Mesures Organitzatives 

- Inspecciones periòdiques dels treballs. 

- Procediment específic i reglaments. 

- Tècniques vigents. 

- Informació i formació. 

- Proteccions personals i col·lectives. 

- Coordinació d’activitats de seguretat. 

- Vigilància de la seguretat i selecció de personal adequat. 

Risc caigudes de persones a distint nivell 

Situació del risc: caiguda per forats 

Mesures de prevenció i protecció: 

- Es col·locaran baranes de seguretat amb l’altura reglamentària suficient i resistència adequada. 

- Les zones de No treball es protegiran amb cinta plàstica de color i rètols indicatius de NO PASSAR., 

- Comunicar i/o corregir deficiències detectades. 

- Utilitzar els mitjans previstos pel pas o accés a altres instal·lacions. 

- En cas d’apropar-se a una zona no protegida hi hauran les proteccions col·lectives pertinents. 

Situació del risc: caiguda des d’escales 

Mesures de prevenció i protecció: 

- Elecció de l’escala adequada al treball. 

- Verificació del bon estat de conservació i resistència dels seus components. 

- Mai seran de fabricació provisional d’obra. 

- No estaran pintades. 

- Només podrà estar-s’hi un operari. 

- Mentre es trobi un operari pujat en la mateixa, un altre aguantarà l’escala per la base, aquest operari 
pot ser substituït si s’amarra l’escala fermament. 

- Es baixarà fins el darrer esglaó. 

- L’escala sobrepassarà un metre aproximadament sobre el pla a on es vulgui accedir. 

- Si té més de 12 m es lligarà pels 2 extrems. 

- L’ascens es farà de front amb les mans lliures d’objectes i subjectant-se als esglaons. 

- Si es treballa per sobre dels 2 m s’utilitzarà cinturó de seguretat, que s’haurà d’ancorar a un punt fix 
diferent de l’escala. 

- Col·locació correcta (separada ¼ de la longitud, pis ferm i anivellat). 

Situació del risc: caiguda des de escales fixes 

Mesures de prevenció i protecció: 

- Comunicar i/o corregir deficiències detectades. 

- Tenir la il·luminació adequada. 

- Mantenir l’ordre i neteja en la zona. 
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- Utilitzar adequadament els equips de protecció individual.  

Situació del risc: caiguda per desnivells, rases, talussos, etc...  

Mesures de prevenció i protecció: 

- S’han d’assenyalar l’existència d’aquests. 

- S’utilitzarà calçat adequat. 

- Tenir la il·luminació adequada. 

Situació del risc: caiguda des d’estructures, plataformes elevadores, grues… 

Mesures de prevenció i protecció: 

- Estada en recolzament utilitzant el cinturó de seguretat. 

- Evitar postures inestables. 

- Comprovar l’estat de l’estructura, plataforma elevadora abans de iniciar alguna operació en el mateix. 
Aquesta plataforma haurà de comptar amb un tancat perimetral homologat i amb un sòcol que eviti 
la caiguda de eines. Segons la legislació vigent. 

- Utilitzar escales en bon estat. 

- Utilitzar elements de subjecció personal. 

Treballs elèctrics en Baixa Tensió generals 

Treballs elèctrics: 

- Moviment de mànegues de cable. 

- Connexions de quadres. 

- Armaris elèctrics. Mitjans tècnics: 

- Proteccions col·lectives adequades i en òptimes condicions de seguretat. 

- Complir el R.D. 614/2001 “risc elèctric” 

- Ús dels equips reglamentaris i proteccions elèctriques. Mitjans humans 

- Recurs Preventiu. 

- Coordinador de Seguretat i Salut. Mesures Organitzatives 

- Inspecciones periòdiques dels treballs. 

- Procediment específic i reglaments. Tècniques vigents. 

- Informació i formació. 

- Proteccions personals i col·lectives. 

- Coordinació d’activitats de seguretat. 

- vigilància de la seguretat i selecció de personal adequat. 

Treballs elèctrics amb risc de contacte elèctric 

Situació del risc: contactes directes, indirectes i descàrregues elèctriques. 

- Mesures de prevenció i protecció, en instal·lacions i equips: 

- Formació i informació a els treballadors. 

- Element en tensió allunyats de les zones accessibles o sota envolvents tancats i senyalitzats. 

- Revisar periòdicament l’estat de les instal·lacions i equips. 

- Disposar de proteccions magnetotèrmics i diferencials en totes les línies de derivació en BT. 

- Disposar dels equips de protecció individual precisos, tals com, botes de seguretat, casc aïllant, guants 
aïllants, protecció facial u ocular, roba de treball de protecció. 

- Hauran d’estar fabricats, muntades i mantingudes d’acord amb els reglaments i normes aplicables. 

- Els equips portàtils d’enllumenat seran de tensions de seguretat o estaran alimentats a través de 
transformadors de separació de circuits. 

- Tots els equips elèctrics portàtils seran de doble aïllament o aïllament reforçat o estaran previstos de 
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toma de terra i protegits per interruptors diferencials de alta sensibilitat. 

- Els cables d’alimentació a equips provisionals hauran de mantenir-se en bon estat i s’evitarà que 
constitueixin un risc per raó de la seva disposició. 

- S’evitarà entrar en instal·lacions elèctriques o accionar en els equips elèctrics si no s’està qualificat i 
expressament autoritzat per això. 

- En l’interior de instal·lacions elèctriques o en proximitat a elles no s’utilitzaran escales o elements 
metàl·lics llargs. 

Mesures de prevenció i protecció, en instal·lacions elèctriques amb tensió: 

- Formar e informar als treballadors. 

- Verificar la absència de tensió prèvia als treballs. 

- Disposar dels equips de protecció individual necessaris i adequats, tals com, botes de seguretat, guants 
aïllants i de protecció mecànica, casc aïllant, ulleres i/o pantalles facials, roba adequada de treball i de 
màniga llarga. 

Mesures de prevenció i protecció, en instal·lacions elèctriques en absència de tensió: 

- Formar e informar a els treballadors. 

- Mantenir les distàncies de seguretat reglamentàries. 

- Senyalitzar, tancar o apantallar la zona per impedir el contacte amb elements de tensió. 

- En cas d’obertura de rases, sol·licitar informació a les empreses elèctriques sobre conduccions 
elèctriques soterrades. 

- Verificar la absència de tensió. 

- Utilitzar els equips de protecció individual, tals com, guants aïllants i de protecció mecànica, casc 
aïllant, ulleres i/o pantalles facials, roba de treball adequada i de màniga llarga. 

- No obrir ni tancar circuits amb càrrega elèctrica. 

- No mantenir dos punts amb diferent potencial accessibles entre sí, sense protegir. 

Treballs de proves i posta en marxa 

Mitjans tècnics: 

- Aplicar reglaments tècnics (RBT, RAT) 

- Procediment descàrrec de instal·lacions. Mitjans humans 

- Coordinador de Seguretat i Salut. 

- Mesures Organitzatives 

- Inspecciones permanents zones de treball. 

- Proteccions personals i col·lectives. 

- Senyalització específica. 
 

1.5. INFORMAR A TOT EL PERSONAL MESURES GENERALS DE SEGURETAT 

PERSONAL D’OBRA 

La qualificació tècnica del personal serà l’adequada per l’activitat que es va a realitzar. 

Prèviament a l’inici dels treballs, el personal d’obra serà informat dels riscos als que estarà exposat, 

indicant-los les mesures preventives, l’existència del Pla de Seguretat, del Pla d’Emergència i la ubicació de 

les instal·lacions Higiènic-Sanitàries. 

El número de persones en cada activitat serà l’adequat a la magnitud dels mateixos. S’extremarà la 

vigilància sobre les subcontractacions. 
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COORDINACIÓ DELS TREBALLS 

En cas de donar-se treballs superposats o al mateix nivell en poc espai i simultanis dels quals suposin un 

risc evident per qui els desenvolupa, en aquest cas es procedirà de la següent forma per la manca de previsió: 

1. Immediata suspensió dels treballs. 

2. Establir per la Direcció d’Obra i la Coordinació de Seguretat la prioritat dels treballs. 

SENYALITZACIÓ DELS TREBALLS 

En tots els treballs que revesteixin perill i que puguin afectar a personal d’altres, es senyalitzarà 

adequadament la zona, retirant aquesta un cop finalitzats els treballs que van originar el risc. 

ORDRE I NETEJA 

Es mantindran buits els accessos i els passadissos. S’eliminaran els materials d’un sol ús disposant de 

recipients o zones definits pel seu dipòsit. Els materials s’emmagatzemaran i apilaran correctament. 

Està prohibit realitzar la neteja de la roba de personal amb aire comprimit quan es porten posades, per tal 

d’evitar la incrustació de partícules en el cos. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Els materials i roba de seguretat seran de marques i models homologats segons legislació. Serà obligatori 

l’ús de casc, ulleres i botes de seguretat en tot el recinte de l’obra. 

A més, cada treballador disposarà i usarà els E.P.I’s necessaris per la seva activitat. 

1.6. RISCOS I MESURES DE SEGURETAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

GENERAL 

L’anàlisi dels riscos existents en cada fase dels treballs s’ha realitzat en base al projecte i a la tecnologia 

constructiva exposada en el mateix. De qualsevol forma, pot ser variada pel contractista, sempre i quan es 

reflecteixi en el Pla de Seguretat i Salut, adaptat als seus mitjans. 

A continuació, es descriuen els següents treballs a realitzar indicant: 

- Descripció dels treballs 

- Riscos més freqüentes 

- Normes bàsiques de seguretat 

- Proteccions personals 

- Proteccions col·lectives 

Els treballs per realitzar s’han dividit en: 

- Treballs de Instal·lacions: 

• Treballs de instal·lacions elèctriques 

• Instal·lació elèctrica provisional en obra. 

• Instal·lació elèctrica de baixa tensió en edificis. 

- Altres treballs específics. 

TREBALLS DE INSTAL·LACIÓ D’ESTRUCTURA SUPORT PANELLS 

Descripció de els treballs: 

- Els treballs de muntatge impliquen treballs a l’aire lliure, considerant el muntatge d’estructura per 
panells solares, panells fotovoltaics, safates i tubs de canalització, tirada de cables etc. Aquests 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 03/06/2022, per A
lbert T

robalón V
illa (C

ol. 15305). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 64FB

215B
D

187D
845



 

 

Estudi de Seguretat i Salut                                                  11 
 

treballs seran realitzats utilitzant eines manuals, i mitjançant l’ús de maquinària especialitzada 
(clavadora/percutora). 

Riscos més freqüents: 

- Caigudes de persones al mateix nivell / Caigudes de materials. 

- Talls per objectes o arestes tallants. 

- Contacte elèctric i arc elèctric. 

- Cops i talls per eines. 

- Projeccions de fragments o partícules. 

- Cops i talls derivats de l’ús de la maquinària. Normes bàsiques de seguretat 

- Es mantindrà una adequada ordenació dels materials, delimitant i senyalitzant les zones destinades a 
apilaments i emmagatzematge, i respectant les zones de pas. 

- El paviment ha de conservar-se net d’olis, greixos i altres materials lliscants. 

- El nivell de il·luminació ha de ser l’adequat. Proteccions personals 

- Guants de protecció mecànica i aïllants, calçat de seguretat aïllant, casc de seguretat per treballs 
elèctrics, cinturó portaeines, ulleres de seguretat i roba de treball adequada. 

- Quan es facin servir productes químics utilitzar guants, buç antiàcid, ulleres, calçat de seguretat. 

- Proteccions col·lectives: 
o Proteccions per allunyament i interposició d’obstacles. 
o Senyalització convenient de les zones de treball i ús d’eines amb aïllament. 
o Neteja i ordre en l’àrea de treball 

 

TREBALLS DE INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

Descripció dels treballs: 

- Els treballs de muntatge elèctric impliquen treballs en instal·lacions de Baixa Tensió i Mitja Tensió, a 
l’aire lliure i en zones interiors, muntatge d’estructura de suport per panells fotovoltaics, safates 
i tubs de canalització, tirada de cables, inversors, etc. Aquests treballs seran realitzats usant eines 
manuals. 

Riscos més freqüents: 

- Caigudes de persones al mateix i a distint nivell / Caigudes de materials. 

- Talls per objectes o arestes tallants. 

- Contacte elèctric i arco elèctric. 

- Cops i talls per eines. 

- Projeccions de fragments o partícules. 
 

Normes bàsiques de seguretat: 

- Es mantindrà una adequada ordenació dels materials, delimitant i senyalitzant les zones destinades 
a apilaments i emmagatzematge, i respectant les zones de pas. 

- El paviment ha de conservar-se net d’olis, greixos o altres materials lliscants. 

- El nivell de il·luminació ha de ser l’adequat. 

- Tot treball en les instal·lacions amb tensió es realitzarà el tall de tensió oportú, (excepte en proves i 
posta en marxa que s’estarà a allò disposat en els procediments específics per aquest tipus 
d’operacions i / o processos). 

- Està prohibit treballar en les línies amb tensió. 

- Està prohibit aproximar-se als conductors a distàncies inferiors a les de seguretat si no s’ha verificat 
la absència de tensió. 

- Per treballar en instal·lacions elèctriques es complirà rigorosament allò establert en el “Real Decreto 
614 / 2001 de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per la protecció de la salut i seguretat dels 
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treballadors front al risc elèctric. 

 

Com a mesura recordatòria es citen les cinc regles d’Or. 

1ª Regla: Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió 
2ª Regla: Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 
3ª Regla: Reconeixement de l’absència de tensió. 
4ª Regla: Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió. 
5ª Regla: Col·locar els senyals de seguretat adequats delimitant la zona de treball. 

Proteccions personals: 

- Guants de protecció mecànica i aïllants, calçat de seguretat aïllant, casc de seguretat per treballs 
elèctrics, cinturó portaeines, ulleres de seguretat i roba de treball adequada. 

- Quan es facin servir productes químics utilitzar guants, buç antiàcid, ulleres, calçat de seguretat.  

Proteccions col·lectives: 

- Proteccions per allunyament i interposició d’obstacles. 

- Dispositius de seguretat, resguards i col·locació d’obstacles per realitzar treballs als voltants de línies 
de baixa tensió. 

- Protecció de les línies soterrades de baixa tensió. (La rasa per on discorre una línia soterrada de baixa 
tensió ha de tenir una fondària d’entre 0,4 i 0,6 m). 

- Protecció de les línies soterrades de Mitja Tensió. (La rasa per on discorre una línia de MT soterrada 
ha de tenir una fondària de entre 0,8 i 1,2 m) 

- Proteccions per aïllament: aquesta protecció està basada en la capacitat aïllant de certs materials. 
Aquests aïllants estaran constituïts per materials sòlids i hauran de resistir els esforços elèctrics, 
mecànics i tèrmics, així com els efectes de la humitat i l’envelliment que puguin produir-se en el lloc 
de la seva instal·lació. 

- Tamborets i catifes aïllants. 

- Pantalles de seguretat. 

Instal·lació elèctrica Baixa Tensió en edificis 

La instal·lació elèctrica a la que es refereix aquest apartat és la instal·lació de Baixa Tensió dels edificis 
(Centres de Transformació, Centre de Control). 

Riscos més freqüents: 

- Descàrrega elèctrica d’origen directe o indirecte. 

- Caigudes al mateix nivell, cremades i cops.  
 

Normes bàsiques de seguretat: 

- Els recintes amb instal·lacions de tensió 400/230 V, i tots els nous edificis estaran units a una xarxa 
equipotencial de toma de terres, que en unió de relés diferencials limiten la tensió de contacte 
indirecte a valors exigits pel Reglament Electrotècnic de B.T. 

- Les parts actives quedaran fora de l’abast del contacte directe accidental, per mitjà de separació física 
suficient o protegits amb envolvents convenients d’acord amb la reglamentació citada i amb la 
tècnica més moderna en l’actualitat. 

- Es comprovarà l’estat general de les eines manuals per evitar cops i talls. 

- Les connexions es realitzaran sempre sense tensió. 

- Les proves que s’hagin de realitzar amb tensió es faran després de comprovar l’acabat de la 
instal·lació elèctrica. 

Proteccions personals: 
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- Casc homologat de seguretat, guants aïllants i comprovador de tensió. 

-  Eines manuals, amb aïllament.  

Proteccions col·lectives: 

- Les escales, usades en la instal·lació, estaran en perfectes condicions tenint baranes resistents. 

- La zona de treball estarà sempre neta i ordenada, i il·luminada adequadament. 

- Les escales estaran proveïdes de tirants per així delimitar la seva obertura quan sigui de tisora. Si són 
de ma, seran de fusta amb element antilliscant en la seva base. 

- Senyalització convenient de les zones de treball i ús d’eines amb aïllament. 

Instal·lació elèctrica Mitja Tensió en Edificis 

En referència a la instal·lació elèctrica reflectida en el present apartat, es refereix a la relacionada amb els 
edificis dels Centres de Transformació (CT) i el Centre de Maniobra i Mesura (CMM). 

Riscos més freqüentes: 

- Descàrrega elèctrica d’origen directe o indirecte. 

- Caigudes al mateix nivell, cremades i cops.  

Normes bàsiques de seguretat: 

- Els edificis o locals destinats a allotjar en el seu interior instal·lacions d’alta tensió hauran de disposar-
se de tal forma que quedin tancats per impedir l’accés de les persones alienes al servei. 

- Quan en la instal·lació d’alta tensió es treballi amb les portes d’accés obertes es prendran mesures 
preventives que impedeixin l’accés inadvertit a les persones alienes al servei. Quan els accessos 
existents en el pavimento, destinats a escales, pous o similars estiguin oberts, hauran de disposar-se 
proteccions perimetrals senyalitzades per evitar accidents. 

- Les parts actives quedaran fora de l’abast del contacte directe accidental, per mitjà de separació física 
suficient o protegits amb envolvents convenients d’acord amb la reglamentació citada i amb la 
tècnica més moderna en l’actualitat. 

- Es comprovarà l’estat general de les eines manuals per evitar cops i talls. 

- Les connexions es realitzaran sempre sense tensió. 

- Les proves que s’hagin de realitzar amb tensió es faran després de comprovar l’acabat de la 
instal·lació elèctrica. 

Proteccions personals: 

- Casc homologat de seguretat, guants aïllants i comprovador de tensió. 

- Eines manuals, amb aïllament.  
 

Proteccions col·lectives: 

- En cas de l’existència d’escales, usades en la instal·lació, estaran en perfectes condicions tenint 
baranes resistents. 

- La zona de treball estarà sempre neta i ordenada, i il·luminada adequadament. 

- Les escales estaran proveïdes de tirants per així delimitar la seva obertura quan sigui de tisora. Si són 
de ma, seran de fusta amb element antilliscant en la seva base. 

- Senyalització convenient de les zones de treball i us d’eines amb aïllament. 
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1.7. RISCOS I MESURES DE SEGURETAT DELS MITJANS MATERIALS 

GENERAL 

Les màquines i equips utilitzats hauran d’ajustar-se a allò disposat en la seva normativa específica, i en 

general hauran d’estar d’acord amb el Real Decreto 1215/1997 sobre “Disposicions Mínimes de Seguretat i 

Salut per la utilització pels Treballadors dels Equips de Treball”. 

Compliran, a més, les disposicions mínimes de seguretat i salut que apareixen al Real Decreto 1627/1997 

en el seu annex IV part C en el punt 8, instal·lacions, màquines i equips: 

a) Les instal·lacions, màquines i equips utilitzats en les obres hauran d’ajustar-se a allò disposat en la seva 

normativa específica. En tot cas, i excepte disposicions específiques, les instal·lacions màquines i equips 

hauran de satisfer les condicions que s’assenyalen en els següents punts de aquest apartat. 

b) Les instal·lacions, màquines i equips, incloses les eines manuals o sense motor, hauran de: 

1º Estar ben projectats i construïts, tenint en compte, en la mesura de lo possible, els principis de la 

ergonomia. 

2º Mantenir-se en bon estat de funcionament. 

3º Utilitzar-se exclusivament pels treballs que hagin estat dissenyats. 

4º Ser utilitzats per treballadors que hagin rebut una formació adequada. 

c) Les instal·lacions i els apartats a pressió hauran d’ajustar-se a allò disposat en la seva normativa 
específica. 

Les màquines i equips, incloses les eines manuals, hauran de mantenir-se en bon estat de funcionament, 

utilitzar-se exclusivament pels treballs pels que hagin estat dissenyats i ser utilitzats per treballadors que 

hagin rebut una formació i informació adequada. 

A continuació, es desglossen els riscos més freqüents, normes bàsiques de seguretat, proteccions 

personals i col·lectives. Dels diferents mitjans materials que s’utilitzen en l’obra que seguidament 

s’enumeren: 

- Camió grua 

- Plataforma elevadora 

- Compressor 

- Equip de soldadura elèctrica 

- Eines manuals (alicates, tornavisos, claus…) 

- Taladre 

- Eines 
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1.8. PROTECCIÓ CONTRA INCENDI 

PREVENCIÓ 

Per tal de prevenir i evitar la formació d’un incendi es prendran les següents mesures: 

- Ordre i neteja general, evitant la runa heterogènia en tota l’obra. 

- Es separarà el material combustible de l’incombustible amuntegant-lo per separat 

- Emmagatzemar el mínim de gasolina, gasoli i demés materials de gran inflamació. 

- Es compliran les normes vigents respecte a l’emmagatzematge de combustibles. 

- Es definiran clarament i per separat les zones de emmagatzematge. 

- La ubicació dels magatzems de materials combustibles, es separaran entre ells i alhora estaran 
allunyats dels tallers de soldadura elèctrica i oxiacetilènica. 

- Es disposaran tots els element elèctrics de l’obra en condicions per evitar possibles curtcircuits. 

- Quedarà totalment prohibit encendre fogueres en l’interior de l’obra. 

- Senyalitzar a l’entrada de les zones d’apilaments, magatzems, enganxant els següents senyals 
normalitzats: 

o Prohibit fumar. 
o Indicació de la posició del extintor de incendis. 
o Perill de incendi. 
o Perill de explosió. 

EXTINCIÓ 

- Hi haurà extintors de incendis en els vehicles. 

- El tipus d’extintor dependrà del tipus de foc que es pretengui apagar (tipus A, B, C, E), depenent del 
treball a realitzar en cada fase de l‘obra. 

- Es tindrà sempre a ma i reflectit en un rètol visible en les oficines de l’obra, el número de telèfon del 
servei de bombers. 

- Es disposarà a una distància menor de 15 metres de cada edifici un extintor de tipus 89b de pols en sec 
o CO2. 

1.9. LEGISLACIÓ VIGENT APLICABLE A L’OBRA 

L’execució de l’obra objecte del present Pla de Seguretat i Salut estarà regulada per la normativa d’obligada 
aplicació que a continuació es cita, essent de obligat compliment para les parts implicades. 

NORMES D’APLICACIÓ: 

- R.D. 1109/2007 pel que es desenvolupa la Llei 32/2006 per la que es regula la subcontractació en el 
sector de la construcció. 

- R.D. 604/2006 pel que es modifica el R.D. 39/1997 i el 1627/1997 

- R.D 396/2006, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut per treballs amb risc 
d’exposició a l’amiant. 

- R.D 171/2004 per el que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals 
en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

- R.D 2177/2004, pel que es modifica el R.D 1215/1997, pel que s’estableixen condicions mínimes de 
seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs 
temporals en altura. 
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- Llei 54/2003, de reforma de marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. 

- R.D. 842/2002, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

- R.D. 614/2001, sobre disposicions mínimes per la protecció de la salut i seguretat dels treballadors 
front al risc elèctric. 

- R.D. 374/2001, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats 
amb els agents químics durant el treball. 

- R.D 1124/2000, pel que es modifica el R.D 665/1997, sobre protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l’exposició a agents cancerígens en el treball. 

- Guia Tècnica per l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a la manipulació manual de càrregues. 

- Guia Tècnica per l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització dels equips de treball. 

- Guia Tècnica per l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a les obres de construcció. 

- R.D. 1627/1997, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció. 

- R.D. 1215/1997, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització 
pels treballadors dels equips de treball. 

- R.D 773/1997, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels 
treballadors d’equips de protecció individual. 

- R.D 665/1997, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a 
agents cancerígens durant el treball. 

- R.D.485/1997, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.  

- R.D 486/1997, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 

- R.D 487/1997, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació de càrregues 
que comporti riscos, en particular dorsolumbars, pels treballadors. 

- Estatut dels treballadors 

- Obertura prèvia o reanudació de activitats en centres de treball. (6-10-86) (B.O.E. 8-10-86) i (O.M. 6-
5-88) (B.O.E. 16-2-88). 

- R.D. 486/1997, Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 
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1.10. CONDICIONS TÈCNIQUES DELS SERVEIS DE HIGIENE I BENESTAR 

FARMACIOLA 

Es disposarà d’una farmaciola en els talls de treball. La farmaciola es revisarà mensualment reposant 
d’immediat el material consumit. 

El contingut, característiques i ús queden definits pel Plec de Condicions Tècniques i Particulars de 

Seguretat i Salut i en les literatures dels amidaments i pressupost. 

TAULÓ D’ANUNCI DE SEGURETAT 

Es disposarà d’un tauló de anuncis de seguretat on figuraran els següents elements: 

- Centres mèdics, on traslladar als accidentats pels seu més ràpid i efectiu tractament: 

Accidents Lleus:  

Consultori mèdic (CAP) Bàscara,  

Passeig de Catalunya, 10 

17483 Bàscara, Girona 

Tel.  972 56 06 28  
 

 

 

 

 

Accidents greus: 

Hospital de Sta. Caterina 

Carrer del Dr. Casteny, s/n 

17190 Salt, Girona  

Tel.   972 18 26 00  
 

 

 

 

 

 

 

BOMBERS DE BANYOLES 
Parc de Bombers de Banyoles. Carrer de la Cassanya, 17820 Banyoles, Girona.       Tel.:   972 57 40 80 / 112 

Comissaria dels Mossos d'Esquadra 
Av. de la Farga, 84, 17820 Banyoles, Girona    Tel.: 972 18 16 50 

Ajuntament de Vilademuls 
Pl. Major, 10, 17468, Vilademuls, Girona      Tel.: 972 56 02 04 

EMERGÈNCIES DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA:      112 

ENDESA Distribució: Avaries elèctriques      Tel.: 800 760 706 
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1.11. CAMP DE LA SALUT 

Donades les característiques d’aquesta obra no es preveu la contractació de serveis mèdics específics a 

peu d’obra. En qualsevol cas, les diferents empreses contractistes i d’acord a allò disposat en la legislació 

vigent, Llei de Prevenció de Riscos Laborals i demés normativa, que regula aquesta matèria. Hauran de, a 

través de les seves Mútues d’Accident de Treball i Malaltia Professional, realitzar la vigilància de la salut 

abans de l’inicio dels treballs (reconeixements previs i específics al lloc de treball) i durant el treball, cures i 

primers auxilis a través dels seus propis centres o bé de centres hospitalaris concertats. 

En tot cas, es responsabilitat de l’empresari, el que tots i cadascun dels seus treballadors, disposi del 

reconeixement mèdic específic. E-Distribución, sol·licitarà aquest document abans de l’inicio dels treballs, 

essent imprescindible per l’accés a les instal·lacions de l’obra. 

VIGILÀNCIA DE LA SALUT 

Els reconeixements mèdics es correspondran amb els tipus que a continuació es detallen i d’acord amb 

allò disposat en la Llei de Prevenció de Riscos Laborables: 

Reconeixement d’ingrés 

Les Direcció d’obra/ Coordinador de Seguretat i Salut no admetrà a cap treballador sense que aquest 

hagi passat el reconeixement mèdic específic previ a l’ingrés en l’obra. A la vista dels resultats obtinguts, i 

d’acord amb les seves condicions psicofísiques els treballadors seran classificats en els 5 grups següents: 

I. Aptes per tota classe de treballs. 
II. Aptes amb certes limitacions. 
III. Aptes per llocs especials de treball. 
IV. No aptes temporalment. 
V. No aptes. 

Reconeixements periòdics 

Les empreses contractistes enviaran als seus treballadors, com a mínim un cop l’any, al servei mèdic de 

l’obra per ser sotmesos a un reconeixement periòdic anual. 

PRIMERS AUXILIS 

Segons el RD 1.627/1997, de 24 d’octubre, el seu Annex IV – A, punt 14, serà responsabilitat de 

l’empresari garantir que els primers auxilis puguin prestar-se en tot moment per personal amb la suficient 

formació per això. De la mateixa manera, hauran d’adoptar-se mesures per garantir l’evacuació, per tal de 

rebre cures mèdiques, dels treballadors accidentats o afectats per una indisposició sobtada. 

Com a mesura general, cada grup de treball o brigada comptarà amb una farmaciola de primers auxilis 

completa, revisada mensualment, que estarà ubicada en lloc accessible, pròxim als treballs i conegut per 

tots els treballadors, essent el Cap de brigada (encarregat o capatàs) el responsable de revisar i reposar el 

material. 

En cas de produir-se un accident durant la realització dels treballs, es procedirà segons la gravetat que 

presenti l’accidentat. 

Davant els accidents de caràcter lleu, s’atendrà a la persona afectada en el farmaciola instal·lada a peu 

d’obra, el contingut de la qual es detalla més endavant. 

Si l’accident té visos de importància (greu) s’acudirà al centre assistencial de la mútua que pertanyi la 
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contracta o subcontracta, (per lo qual hauran de proporcionar la Direcció del centre més proper de la mútua 

a la que pertanyi), on després de realitzar un examen es decidirà el seu trasllat o no a un altre centre. 

Si l’accident és molt greu, es procedirà d’immediat al trasllat de l’accidentat a l’hospital més proper. 

Per tot lo anterior, cada grup de treball haurà de disposar d’un telèfon mòbil i un mitjà de transport, que 

li permeti la comunicació i desplaçament en cas d’emergència. 

CONDICIONS HIGIÈNIC‐SANITÀRIES 

El personal responsable de la seguretat i salut laboral inspeccionarà de forma sistemàtica i continua les 

condicions dels distints serveis i dependències, essent responsabilitat de les empreses contractistes el 

complir les indicacions formulades a aquest respecte. 

SERVEI DE PREVENCIÓ EN LES EMPRESES CONTRACTISTES 

Sense perjudici de les obligacions que competin a cada servei de prevenció de les seves respectives 

empreses, de les Disposicions Oficiales i de la seva organització interna en matèria de prevenció de riscos, i 

amb independència de les funciones que se li assignen, com a membres de la Comissió General, Comisió de 

Tècnics de Seguretat, previstes en aquest Estudi, els Serveis de Prevenció en Obra de l’empresa contractista 

principal comptarà amb el personal tècnic i adequat i mantindran les relaciones que s’assenyalen per exercir 

les següents tasques : 

• Vetllar, en tot moment, per una rigorosa observança de l’Estudi i del Pla de Seguretat i Salut de l’Obra, i 

de les disposicions de la Comissió General. 

• Analitzar els accidents ocorreguts i els incidents, així com les circumstàncies que ho desencadenaran proposant 

les mesures preventives necessàries. 

• Realitzar les oportunes notificacions d’accidents, i informes dels accidents classificats com baixa. 

• Inspeccionar l’estat dels mitjans de protecció personal i col·lectiva en cas d’altres materials de seguretat, 

informant del mateix al coordinador de Seguretat i Salut de l’obra. 

• Vigilar l’ús adequat de les E.P.I.s i equips de seguretat col·lectiva. 

• Estudiar mètodes i llocs de treball, col·laborant en l’elaboració de normes adequades pel desenvolupament i 

acompliment dels mateixos. 

• Participar amb la resta del personal tècnic en les revisions periòdiques previstes en l’Estudi de Seguretat, així com 

les específiques que puguin recollir-se en el Pla de Seguretat. 

• Col·laborar amb el coordinador i demés tècnics de seguretat en el context general de la prevenció. Realitzar la 

gestió administrativa concorde a la seva responsabilitat. 

MESURES DE ACTUACIÓ EN CAS D’EMERGÈNCIA I DAVANT RISC GREU I IMMINENT 

• El principal objectiu davant qualsevol emergència és la seva localització i, a ser possible, la seva eliminació, reduint 

al mínim els seus efectes sobre les persones i les instal·lacions. Per això abans del començament dels treballs tot 

el personal d’obra haurà de rebre informació i instruccions precises d’actuació en cas d’emergència i de primers 

auxilis. 

En particular als treballadors se’ls informarà, entre altres punts de: 

- Mesures d’evacuació dels treballadors (sortides d’emergència existents). 
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- Normes d’actuació sobre el que “s’ha de” i “no s’ha de fer” en cas d’emergència. 

- Mitjans materials d’extinció contra incendis i actuació en primers auxilis. 

Per altra banda, quan els treballadors estiguin o puguin estar exposats a un risc greu i imminent el cap 

d’obra (encarregat o capatàs) haurà de: 

- Informar immediatament a tots els treballadors afectats sobre l’existència d’aquest risc, així com de 
les mesures preventives a adoptar. 

- Adoptar les mesures i donar les ordres necessàries per que en cas de risc greu, imminent i inevitable 
els treballadors puguin interrompre la seva activitat, no podent-se exigir als treballadors que 
reprenguin la seva activitat tant en quant persisteixi el perill. 

- Habilitar lo necessari per que el treballador que no pogués posar-se en contacte amb el seu superior 
davant una situació de tal magnitud interrompi la seva activitat, posant-ho en coneixement del seu 
superior immediat en el mínim temps possible. 

- Posar en coneixement en el menor temps possible de la Direcció Facultativa i del titular del centre de 
treball, l’aparició de tals circumstàncies. 

 

1.12. PROCEDIMENTS PER L’ESTUDI DE SEGURETAT 

INSPECCIONS I COORDINACIÓ DE TREBALLS DE SEGURETAT 

General 

Totes les revisions oportunes en matèria de seguretat seran dutes a terme a través de l’empresa contractista 
principal. 

La propietat realitzarà periòdicament i per mostreig tantes revisions com considerin oportunes en matèria de 
seguretat, per ser exposades posteriorment al coordinador de Seguretat i Salut o al personal responsable de la 
seguretat en obra. 

El coordinador de Seguretat i Salut presentarà davant la Direcció Facultativa i la propietat aquelles 
irregularitats que no hagin estat corregides després del seu informe. 

Els aspectes a considerar per l’obtenció d’un bon nivell en matèria de seguretat son els següents: 

- La neteja i ordre en l’àrea de treball. 

- Les condicions en les que ens trobem l’eina necessària. 

- Seguretat de vehicles i màquines. Revisions i inspeccions. 

- L’accessibilitat de l’entorn de treball, camins, escales, bastides. 

- Seguretat contra incendis (xarxa d’aigua, extintores, la seva senyalització, alarmes) 

- Situació i estat de les instal·lacions elèctriques. 

- Aparells d’elevació, elements de tracció, suspensió, cables. 

- Emmagatzematge de materials. 

- Dispositius d’alarma o megafonia en ús. 

- Proteccions individuals i col·lectiva en general. 

Inspecció en els element d’elevació 

L’objecte d’aquest apartat es fixar quines eines usades en l’elevació de materials, han de ser sotmeses a 
inspecció, per assegurar un entorn de treball estable i reduir les probabilitats d’accident en tot lo 
possible. 

Elements a tenir en compte: 
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- Cables  -   Pales            -  Element hidràulics       -   Bolons i rodaments etc. 

Periodicitat 

El calendari d’inspeccions serà fixat en les reunions de coordinació de seguretat i salut per part del coordinador 
de Seguretat i Salut i els responsables tècnics i de seguretat de cada empresa. 

Comitè d’inspecció 

El comitè d’inspecció estarà format per: 

- Personal qualificat de l’empresa propietària dels equips. 

- Tècnic de seguretat de l’empresa contractista. 

- Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra. 

Després de cada inspecció es realitzarà un informe en el que s’anotaran les incidències i les conclusions 

d’aquesta. Serà responsabilitat del coordinador de Seguretat i Salut l’elaboració de l’informe. 

Distribució de còpies: 

- Comitè d’inspecció. 

- Director d’obra de la empresa contractista principal. 

- Cap d’obra de l’empresa afectada. 

Característiques per avaluar en els materials 

Cables d’acer 

- Seran inspeccionats abans de l’inici dels treballs i adequats a la càrrega de treball 

- S’emmagatzemaran en llocs secs i lliures d’atmosferes corrosives. 

- Seran penjats degudament, no essent emmagatzemats directament sobre el sòl. 

- No es sotmetran a altes temperatures. 

- Substitució de cables: 

o Sempre i quan presenti un cordó trencat 
o Si un cable presenta un 10% dels filferros trencats, comptats al llarg de dos trams del cablejat, 

separats entre sí per una distància inferior a vuit vegades el seu diàmetre. 
o Si el diàmetre del cable es veu reduït en un 10% en un punt qualsevol en cable de cordons o el 

3% en cables tancats. 
o Reducció de la secció efectiva, per trencament de filferros visibles, en dues passes de cablejat 

superior al 20% de la secció total. 

PROCEDIMENT D’INVESTIGACIÓ D’ACCIDENTS 

Tots els accidents i incidents han de dur aparellat una anàlisi que serà més profunda i detallada en aquells 

cassos, que per les seves característiques de gravetat o freqüència ho aconsellin. 

Objecte de la investigació 

Esbrinar les causes que van motivar l’accident determinant les causes que van intervenir: factor tècnic i/o 
factor humà. 

Per la realització de aquesta anàlisi i registre dels resultats es realitzen els Partes d’Accidents, de 
Sol·licitud d’Assistència Mèdica, Incident, Notificació d’Anomalia que es descriuen en aquest apartat. Per 
això, la tramitació i informacions es seguiran amb independència dels que les empreses contractistes hagin 
de complimentar front a l’Administració pública. 

Partes d’Accident i de Sol·licitud d’Assistència Mèdica 

Per unificar la informació dels accidents i tenir-los degudament registrats existeixen dos impresos: un 
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assistencial o Parte de Sol·licitud d’Assistència Mèdica, per ser atès l’accidentat en el servei mèdic i 
informar a la seva empresa, i un altre Parte d’Accident pròpiament dit, en el que es recolliran tots les 
dades, investigacions i conclusions de l’accident. 

El Parte de Sol·licitud d’Assistència Mèdica sols recollirà les dades personals de l’accidentat, testimonis 
i comandament, així com una succinta ressenya del motiu que justifica la constància. El Parte 
d’Accident contindrà totes les dades que requereixin un estudi i investigació adequats i entre els que 
destaquem: 

- Informació de l’accidentat. 

- Lloc del treball. 

- Forma en que va ocórrer l’accident. 

- Informació mèdica. 

- Activitat que desenvolupava l’accidentat. 

- Circumstàncies anteriors a l’accident i circumstàncies en el moment de l’accident. 

- Causes de l’accident. 

- Tipus d’accident. 

- Observacions. 

Partes de Incident i de Notificació d’Anomalia 

El Parte de Incident es complimentarà en aquells cassos en que la conjunció de factores de risc ha 
desembocat en una situació de perill que no ha produït lesions en els treballadors. El parte es similar al 
d’accident. El Parte de Notificació d’Anomalies permetrà recollir, per part de qualsevol component de 
l’obra, informació de situacions de riscos, referides a instal·lacions, maniobres i conductes. El Parte de 
Notificació contindrà, entre altres, les següents dades: 

- Lloc de treball.        -    Descripció de l’anomalia. 

Actuacions en cas d’accident. Accident Lleu 

Personal del contractista 

1. Es presentaran les atencions mèdiques necessàries. 
2. Es complimentarà el “Parte d’Accident” per l’accidentat o els testimonis de l’accident, i pel personal 

tècnic de seguretat del contractista principal. Ho signarà el comandament directe. 
3. Es lliurarà als serveis mèdics una còpia i una altra se li lliurarà al Cap de seguretat del contractista. 
4. Se lliurarà una còpia al coordinador de Seguretat i Salut de l’obra. 

Actuacions en cas d’accident. Accident Greu 

Personal del contractista 

1. Es demanarà urgentment al personal mèdic assignat a l’obra o al telèfon d’emergència disposat en 
el Procediment d’Evacuació. 

2. S’avisarà al Cap d’obra de l’empresa contractista principal, al Cap d’obra de la propietat i al 
coordinador de Seguretat i Salut de l’obra. 

3. Es reuniran amb caràcter extraordinari i d’urgència la Comissió General de Seguretat de l’obra, per 
adoptar les mesures correctives / preventives necessàries. 

4. S’informarà a l’administració laboral (si procedís). 

1.13. ORGANITZACIÓ DE LA PREVENCIÓ 

• Vigilant de Prevenció: El nomenament recaurà en l’encarregat d’obra. 

• Comissió de Coordinació Seguretat / Comitè de Seguretat i Salut: es constituirà segons l’article 38 Comitè 
de Seguretat i Salut de la Llei 31/95 de 8 de novembre Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Tècnic de Seguretat: l’obra comptarà, en règim compartit, amb un tècnic de seguretat de l’empresa. 
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Aquest tècnic visitarà l’obra periòdicament per tal d’assessorar al Cap d’obra sobre les mesures de 
seguretat a adoptar en funció dels riscos que puguin presentar-se durant l’execució dels treballs. 

• Llibre de incidències: serà facilitat i diligenciat pel col·legi professional al que pertanyi el tècnic que aprovi 
el present Pla de Seguretat i Salut o en l’Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es 
tracti d’obres de les administracions públiques. 

En funció de lo expressat anteriorment, es complimentaran els impresos següents: 

- Nomenament del Vigilant de Prevenció. 

- Constitució de la Comissió de Coordinació de Seguretat i Salut. 

- Constitució del Comitè de Seguretat i Salut. 

- Document d’informació i formació al treballador. 

- Document d’informació al subcontractista. 

- Document tipus justificatiu de la recepció de roba de protecció personal. (Es complimentarà al 
lliurament de la roba). 

- Document tipus d’autorització d’ús (per tal d’autoritzar, expressament, als  usuaris  de maquinària i 
equips). 

- Models pel seguiment i control d’estadístiques d’accidents, malaltia i investigació d’accidents. 

- Exemplar de les Normes Obligatòries de Seguretat de l’obra. 

1.14. FORMACIÓ 

Tot el personal ha de rebre, a l’ingressar en l’obra, una exposició dels mètodes de treball i els riscos que 

aquests poguessin portar, juntament amb les mesures de seguretat que hauran d’emprar. 

Aquesta exposició serà impartida per persona competent, que es trobi permanentment en l’obra (Cap 

d’obra, encarregat, o bé una altra persona designada a l’efecte). 

S’impartirà formació en matèria de Seguretat i Higiene en el Treball a tot el personal de l‘obra. Aquesta 

formació serà realitzada pels Serveis Tècnics de Seguretat e Higiene de l’empresa dels Serveis de Prevenció 

aliens de les empreses subcontractades. 

1.15. RECONEIXEMENTS MÈDICS 

Tot el personal que comenci a treballar a l’obra haurà de passar un reconeixement mèdic previ al 

treball, o bé aportar "certificat d’aptitud" d’un altre reconeixement anterior, que estigui en vigor. Els 

reconeixements mèdics es repetiran anualment. 

1.16. NORMES DE SEGURETAT 

Aquestes normes son d’obligat coneixement i aplicació, per tots els operadors corresponents. Abans de 

començar a utilitzar la seva màquina o equip, l’operador haurà rebut de la Prefectura d’Obra les normes 

corresponents. 

Normes generals per operadors de maquinària. 

- Abans de usar una màquina ha de conèixer el seu maneig i adequada utilització. 
- En l’arrancada inicial, comprovi sempre l’eficàcia dels sistemes de frenat i direcció. 
- No transporti personal en la màquina, si no està degudament autoritzat per fer-ho. 
- Abans de maniobrar, asseguri’s de que la zona de treball està lliure. 
- Utilitzi l’equip de protecció personal definit per l’obra. 
- Pari atenció a talussos, terraplens, rases, línies elèctriques aèries o soterrades, i a qualsevol altra 
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situació que pugui també comportar perill. 
- En previsió de bolcades, la cabina ha d’estar en tot moment lliure d’objectes pesats. 
- Procuri aparcar en terreny horitzontal i accioni el fre corresponent. 
- Respecti les ordres de l’obra sobre seguretat vial dins de la mateixa. 
- No efectuï reparacions amb la màquina en marxa. 
- Desconnecti el talla-corrent i tregui la clau del contacte al finalitzar la jornada. 
- Comuniqui qualsevol anomalia en el funcionament de la màquina al seu cap més immediat.  
- Faci-ho preferiblement per mitjà de part de tall. 
- Compleixi les instruccions de manteniment. 
- No fumi prop de les bateries, ni durant el repostatge. 
- Mantingui la seva màquina neta de greix i oli, i en especial els accessos a la mateixa. 

1.17. OBLIGACIONS DE LES PARTS IMPLICADES 

Es recullen en aquest apartat les obligacions que tenen cadascuna de les parts que intervenen en el 

procés constructiu de l’obra. 

DE LA PROPIETAT 

- La propietat està obligada a nomenar un coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de les 
obres, qui assumirà les funcions previstes en els articles 9 i 10 del R.D. 1627/197, de 24 d’octubre. 

- De la mateixa manera, contribuirà a l’adequada informació del coordinador, incorporant les 
disposicions tècniques per ell proposades en les opcions arquitectòniques, tècniques i d’organització. 

DELS CONTRACTISTES I SUBCONTRACTISTES 

- Estan obligats a aplicar els principis de prevenció, expressats en l ’article 15 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals i allò indicat en l’article 10 del R.D. 1627/97. 

- Són responsables de l’aplicació de les mesures preventives fixades en el present Pla de Seguretat i Salut, 
incloent als treballadors autònoms que hagin contractat, responent solidàriament de les 
conseqüències que es derivin del seu compliment, sense que les responsabilitats dels demés agents 
l’eximeixin de les mateixes. 

DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS 

Els treballadors autònoms, estan obligats a: 

- Aplicar els principis d’acció preventiva expressats en l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals i allò indicat en l’article 10 del R.D. 1627/97. 

- Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut durant la execució de l’obra, segons l’annex IV 
del R.D. 1627/97. 

- Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos, establertes en l’article 29 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

- Ajustar-se, segons allò establert en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, als deures de 
coordinació, participant en qualsevol mesura establerta al respecte. 

- Utilitzar els equips de treball, segons disposa el R.D. 1215/97, disposicions mínimes de seguretat i salut 
per la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

- Escollir i utilitzar equips de protecció individual, segons R.D. 773/97, disposicions mínimes de 
seguretat i salut per la utilització dels equips de protecció individual per part dels treballadors. 

- Atendre i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i salut, i de la Direcció 
Facultativa, durant la execució de l’obra. 

- Complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
- La maquinària, aparells i eines que s’utilitzin en l’obra, respondran a les prescripcions de seguretat i 

salut pròpies dels equipaments de treball, que l’empresari posarà a disposició dels treballadors. 
- Els treballadors autònoms i empresaris que desenvolupin una activitat en l’obra, utilitzaran equips 
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de protecció individual apropiats al risc que prevenen i a l’entorn de treball. 

Els treballadors tenen els següents drets i obligacions: 

- Obeir instruccions de l’empresari en lo concernent a seguretat i salut. 
- Deure d’indicar els perills potencials. 
- Responsabilitat dels actes personals. 
- Dret de ser informat en forma adequada i comprensible i expressar propostes en relació a lo 

concernent a seguretat i salut. 
- Dret de consulta i participació, segons l’article 18 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
- Dret a dirigir-se a l’autoritat competent. 
- Dret a interrompre el treball en cas de seriós perill. 

DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 

La Direcció Facultativa, considera el Pla de Seguretat, com part integrant de l’execució de l’obra, 

corresponent-li el control i supervisió, segons els articles 9 i 10 del R.D. 1627/97, per nomenament del 

promotor, autoritzant prèviament qualsevol modificació i deixant constància en el Llibre de Incidències. 

Periòdicament, comprovarà les certificacions complementàries del pressupost de seguretat, juntament 

amb les certificacions d’obra, d’acord amb les clàusules del contracte, essent responsable de la seva 

liquidació fins el saldo final, posant en coneixement de la propietat i dels organismes competents, 

l ’ incompliment per part de la empresa constructora de les mesures de seguretat contingudes en el present 

Pla. 

1.18. OBLIGACIONS JURÍDICO‐LABORALS DE LES EMPRESES CONTRACTISTES 

Tota empresa subcontractista estarà obligada a presentar a la contractista principal tal i com s’estableixi, 

tant la seva documentació jurídico-laboral com la de les seves pròpies empreses subcontractistes que 

proporcionen. 

- Còpia d’alta Seguretat Social. 
- Còpia de les liquidacions a la Seguretat Social (TC-1 I TC-2). 
- Còpia del document de Qualificació Empresarial o Alta en la quota de l’Impost d’Activitats 

Econòmiques. 
- Còpia dels contractes de treball. 
- Llibre de visita de l’autoritat laboral. 
- Llibre de inspeccions de Industria sobre màquines. 
- Pòlissa d’assegurança d’accidents. 
- Pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil. 
- Llicències administratives prèvies als inicis dels treballs. 
- Certificats descoberts a la Seguretat Social. 
- Pla de Seguretat i Salut. 
- Acreditacions tècniques del personal en obra. 
- Certificats de formació en matèria de prevenció de riscos laborals. 
- Comprovant de lliurament d’Equips de Protecció Individual i Colectiva. 
- Informes d’inspeccions i incidents. 

Com a requisit per la subcontractació, està l’acceptació de responsabilitat per part de l’empresa 

contractista principal pel manteniment al dia d’aquesta documentació. 
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1.19. NORMES PER LA CERTIFICACIÓ D’ELEMENTS DE SEGURETAT 

Un cop al mes, s’estendrà la valoració de les partides que, en matèria de seguretat, s’haguessin realitzat 

en l’obra, present Pla de Seguretat.   

La valoració serà visada i aprovada per la Direcció Facultativa i sense aquest requisit no podrà ser 

abonada per la propietat. L’abonament de les certificacions exposades en el paràgraf anterior es farà 

conforme s’estipuli en el contracte d’obra. 

1.20. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Segons l’article 7 del Real Decreto 1627/1997, en aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut, o en el seu 

cas, de l’Estudi Bàsic, el contractista general elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el Treball en el que 

s’analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les previsions contingudes en l’Estudi de Seguretat en 

funció del seu propi sistema d’execució de l’obra. 

En aquest Pla s’inclouran, en el seu cas, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el 

contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica que no podrà implicar disminució de l’import 

total.  

Serà aprovat pel Coordinador de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, abans de l’inici d’aquesta. 

Quan no sigui necessari coordinador, les funcions seran assumides per la Direcció Facultativa. 

El Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat pel contractista general en funció del procés d’execució 

de l’obra, de l’evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg 

de l’obra, però sempre amb l’aprovació del coordinador de seguretat o la Direcció Facultativa.  

El Pla de Seguretat i Salut estarà en l’obra a disposició permanent del coordinador de Seguretat i Salut i 

de la Direcció Facultativa. 

1.21. REUNIONS SETMANALS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT 

Coordinació dels aspectes relatius a la Seguretat i Salut de l’obra. Es reuniran setmanalment, s’establiran 

les pautes de seguretat i actuacions de la setmana de l’obra, de la seva gestió se’n redactarà un informe. Si 

per motius de seguretat aquesta reunió s’ha de realitzar més propera en el temps, es prendran les mesures 

per això. 

 

Cardona, juny de 2022 

 

Enginyer Industrial 

Albert Trobalón Villa 

Col·legiat núm. 15.305 
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1. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

1.1. OBJECTE 

Es redacta el següent document amb l'objecte de realitzar l'estudi de gestió residus de l'obra, d'acord 

amb les exigències de la legislació vigent. Amb la finalitat de fomentar, en aquest ordre, la seva prevenció, 

reutilització i reciclatge o altres formes de valorització, i l'adequat tractament dels residus destinats a la 

seva eliminació. 

1.2. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ 

L'estudi de gestió de residus ha d'identificar totes aquelles accions de minimització a tenir en compte en 

el Projecte, amb la finalitat de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició al llarg de 

l'execució de l'obra, o bé reduir la seva producció. 

 

Accions de minimització i prevenció Sí No 

1.- S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar el excedent de 
terra i utilitzar-les en el mateix emplaçament? 

X  

2.- Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es 
munten a obra sense generar gairebé residus? 

X  

3.- S'han optimitzat les seccions resistents per tendir a reduir el pes de la 
construcció, i per tant, la quantitat de material a utilitzar? 

X  

5.- S'han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzables de 
la pròpia obra? 
La utilització de materials en la pròpia obra, permet que perdin la consideració de 
residu, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físic / 
químiques adequades i regulades en Plec de Condicions Tècniques. 

X  

7.- S'ha modulat el projecte per minimitzar retallades? X  

8.- S'ha dissenyat la instal·lació tenint en consideració criteris de deconstrucció o 
desmontabilitat?  
(Considerar en procés de disseny unir mitjançant manera irreversible només 
aquells materials que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé prevenir 
fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva separació 
una vegada finalitzada la seva vida útil) 

X  

9.- Des d'un punt de vista de la disminució de la producció dels residus de forma 
global, s'han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva 
producció? 

X  
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1.3. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ 

L'estimació i la tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa d'aquests i amb la quantitat 

que s'espera generar per poder planificar la seva correcta gestió. 

- Els residus s'hauran de quantificar per tipologies i fases de l'obra. 

- Els residus s'hauran d'estimar en tones i en metres cúbics.  

- Els residus s'hauran de codificar segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER) 

Els residus d'excavació i construcció es gestionaran en el dipòsit controlat de Sant Julià de Ramis amb el 

codi E-642.99  i direcció Pedrera Sant Julià de Ramis 17481, que es troba a 11 km de l’obra. 
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FASE DE EXCAVACIÓ I MOVIMENTS DE TERRA 

 

La terra vegetal extreta en la fase d’excavació de les rases s’utilitzarà per reblir el terreny. 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓ 

 

Materials Tipologia Volum  Pes Emmagatzematge 

Codi CER Inert, No Especial, 
Especial 

m3 t  

170101 (formigó) Inert 2,02 3,68 Contenidor 

170103 (material ceràmic) Inert 0,20 0,280 Contenidor 

170407 (metalls barrejats) No Especial 1,20 1,940 Contenidor 

170201 (fusta) No Especial 56,35 0,69 Contenidor 

150101 (Envasos paper cartó) No Especial 11,96 1,31 Contenidor 

170203 (Plàstic)  No Especial 0,140 0,08 Contenidor 

 

 

Tipologia Volum Pes 

Inert, No Especial, Especial m3 t 

Inert 2,22 3,96 

No especial 69,65 4,02 

Especial 0 0 

TOTAL 71,87 7,98 

 

1.4. OPERACIÓ DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Els operaris de l'obra són els encarregats de gestionar els realitzant una separació selectiva dipositant 

els residus en contenidors destinats a la seva emmagatzematge i posterior reciclatge. 

Per la tipologia d'obra que es tracta, la majoria dels residus que es generen a l'obra són de naturalesa no 

perillosa. Entre ells predominen els residus procedents de l'excavació de rases, així com dels embolcalls dels 

elements de la instal·lació. Per a aquest tipus de residu, no es preveu cap mesura específica més enllà de 

les que implica un tractament adequat i retirada immediata a les zones dedicades.  

En aquest sentit, el constructor s'encarregarà d'emmagatzemar i separar aquests residus fins al seu 

lliurament a gestor de residus corresponent, en tot cas, s'especificarà en els contractes amb els 

subcontractistes les obligacions que aquests hauran d'assumir pel que fa a la retirada de obra de tots els 

residus generats per la seva activitat concreta en l'obra. 
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1.5. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

S'atendrà als criteris municipals establerts (ordenances, condicionants de la llicència d'obres, etc, ...), 

especialment si obliguen a la separació en origen de determinats materials objecte de reciclatge. 

En la contractació de la gestió dels RCDs s'haurà d'assegurar que la destinació final (Planta de reciclatge, 

abocador, pedrera, incineradora, centre de reciclatge de plàstics i / o fusta, ...) siguin centres autoritzats. 

Així mateix, el Constructor haurà de contractar només transportistes o gestors autoritzats i inscrits en els 

registres corresponents. Es realitzarà un control documental de manera que els transportistes i els gestors 

de RCDs hauran d'aportar els albarans de cada retirada i lliurar-los al seu destí final.  

S'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final per a aquells RCD que siguin reutilitzats en 

altres obres o projectes de restauració. 

Els residus de caràcter urbà generats en les obres (restes de menjar, envasos, ...) seran gestionats d'acord 

amb el marcat per la legislació vigent i les autoritats municipals. Tenen consideració de residus municipals.  

1.6. ZONES D’APILAMENT DE MATERIAL 

S'utilitzaran zones d'apilament material i zones on es gestionaran els residus. 

 

1.7. PRESSUPOST 

El cost previst per a la manipulació, el transport dels residus i demolició descrita en el present projecte 

està inclòs en cada un dels costos de les unitats i partides d'obra. 
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1.8. MARC LEGISLATIU 

- Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de 

la construcción y derribos. 

- Real Decreto 21/2006, de 14 de febrero, por el que se regula la adopción de criterios ambientales y 

de ecoeficiencia en los edificios. 

- REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 

Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

- Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006   

- Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos 

- Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 

- Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 

 

Cardona, juny de 2022 

 

Enginyer Industrial 

Albert Trobalón Villa 

Col·legiat núm. 15.305 
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Schletter Solar GmbH
Alustraße 1
D-83527 Kirchdorf
Tel.: +498072 9191-234
Fax: +498072 9191-9234
info.de@schletter-group.com
https://www.schletter-group.com/

Documentos de planificación para el sistema  
portante para la fijación de módulos solares FS-
Duo 2V

Proyecto: PS Vilademuls

Tipo de módulo: JKM 72HTL4 2274 x 1134 mm

Por orden

Innover energy

C. dels Forns 25. Pol. Ind. La Cort
E-08261 CARDONA
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Cálculos estructurales (FS2V) (Zona interior)

Para la instalación de módulos fotovoltaicos en huertas solares

Proyecto PS Vilademuls

E-17468 GALLINERS

Cliente Schletter Solar GmbH

Alustraße 1
D-83527 Kirchdorf

Propietario Innover energy
C. dels Forns 25. Pol. Ind. La Cort
E-08261 CARDONA

Esbozo Schletter Solar GmbH

Alustraße 1
D-83527 Kirchdorf

Planificación de estructuras portantes Dr. Zapfe GmbH
Ingenieurbüro für konstruktiven
Ingenieurbau und Solartechnik
Gewerbegebiet B15
Alustraße 1
D-83527 Kirchdorf/Haag i. OB

El cálculo estructural abarca las siguientes  
páginas:
Análisis estructural: páginas 1 - 12
Anexo
Fecha   04/10/2021

Dr. Zapfe GmbH
Ingenieurbüro für konstruktiven Ingenieurbau und Solartechnik

104/10/2021
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1 Generalidades

1.1 Descripción de la obra

El presente cálculo estructural incluye el cálculo de las secciones, así como  las demostraciones de la  
estabilidad de una estructura portante de una instalación solar que se construirá en campo abierto.

E-17468 GALLINERS

Altura sobre nivel del mar < 120 m

1.2 Construcción

La estructura portante es una construcción inclinada en la que los elementos solares son fijados a las  
correas mediante pinzas. Las correas están situadas sobre las viguetas, a la misma distancia de los  
postes de la estructura portante, las cuales son apoyadas a distancias regulares.

Los elementos solares tienen las siguientes dimensiones:

h = 2274,00 mm   b = 1134,00 mm   d = 35,00 mm

Módulos solares / fila de módulos x = 24
Módulos solares sobrepuestos y = 2
Potencia del módulo 540Wp

Dimensiones totales del módulo solar

L = 27,75 m Longitud de la estructura
B = 3,95 m Proyección de la superficie de módulos
H = 4,56 m Altura de la superficie modular
h = 2,78 m Parte alta de la estructura

Tipo de módulo JKM 72HTL4
Tamaño de la instalación 2,05 MWp
Cantidad de estructuras 79

Cantidad de secciones de los soportes 7
Cantidad de campos 6
Luz entre viguetas =a 4,07 m
Brazos voladizos de la correa =krl 1,67 m Por ambos lados

Ángulo de inclinación de los módulos contra el nivel horizontal =β 30 °
Altura mínima del canto delantero del módulo =minh 50,00 cm

Dr. Zapfe GmbH
Ingenieurbüro für konstruktiven Ingenieurbau und Solartechnik
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1.3 Mecanismos reguladores técnicos

● UNE-EN 1990 Bases de diseño estructural
● UNE-EN 1991-1-3/NA Acciones generales - cargas de nieve
● UNE-EN 1991-1-4/NA Acciones generales - cargas de viento
● UNE-EN 1993 Esbozo, cálculo y medición de estructuras de acero
● UNE-EN 1997 Esbozo, cálculo y medición en la geotecnia
● UNE-EN 1998 Diseño sísmico de estructuras
● UNE-EN 1999 Esbozo, cálculo y medición de estructuras de aluminio
● UNE-EN 1090 Ejecución de estructuras portantes de acero y aluminio
● Categoría de ejecución EXC2
● UNE-EN ISO 14713 Recubrimientos de cinc - directrices y recomendaciones para la protección ante la  

corrosión de construcciones de hierro y de acero

Dr. Zapfe GmbH
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2 Acciones

Con:
β ° Ángulo de inclinación hacia el nivel horizontal
g kN/m² Según

Según certificado del fabricante
s kN/m²

w kN/m² CTE marzo 2006
W kN/m² CTE marzo 2006

2.1 Cargas continuas
g = 0,11 kN/m² Peso propio de los elementos solares según las indicaciones del fabricante

2.2 Cargas de nieve Zona carga nieve  2
s k = 0,46 kN/m²

µ = 1,00
s = s k ·µ = 0,46 kN/m²

2.3 Cargas de viento Cargas de viento  C Categoría de terreno  IV

Altura sobre rasante: <z 2,8 m
=refv 29,0 m/s

=refq 0,5 kN/m²

=(z)q 0,63 kN/m² (Presión de velocidad de ráfagas)

Fuerzas del viento Coeficientes de fuerza: =f1C 0,44

=f2C -0,94

Coeficientes de presión: Arriba =p,netC 0,60 Que cargan

=p,netC -1,30 Que levantan

Centro =p,netC 0,60 Que cargan

=p,netC -1,30 Que levantan

Abajo =p,netC 0,60 Que cargan

=p,netC -1,30 Que levantan

Aumento de carga en zona periférica lateral =Succiónf 1,05 En una longitud A/10

=Presiónf 1,00 En una longitud A/10

Dr. Zapfe GmbH
Ingenieurbüro für konstruktiven Ingenieurbau und Solartechnik
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2.4 Combinación de acciones

Partial safety factors for actions
Factor de fiabilidad Viento:  K Fi = 0,90  Nieve:  K Fi = 0,90

g 1,35 g 0,90 para efecto favorable

q 1,50 ∙ 0,90 = 1,35

Coeficientes combinados 0,w 0,60

0,s 0,50

Para las demostraciones en el estado límite de la carga admisible se toman en consideración las  
siguientes combinaciones de cargas:
LC1: g · g + q · s + 0,w · q · w

LC2: g · g + 0,s · q · s + q · w

LC3: 0,9 · g + q · w para acciones de viento que levantan

3 Cálculos estructurales

3.1 Correas

Para una transmisión de las cargas a los elementos de soporte se emplean correas de acero. Desde el  
punto de vista estructural éstas son tratadas como vigas continuas con voladizos en ambos lados. En la  
fabricación y el montaje éstas pueden ser juntadas como vigas cantilever con articulaciones en puntos  
específicos.
Material S550 =y,kf 55,00 kN/cm² M 1,10

=df 50,00 kN/cm²

Perfil: Purlin LC90
=A 3,73 cm

2

=yW 9,99 cm
3

=zW 2,98 cm
3

=yI 44,98 cm
4

=zI 11,31 cm
4

=g 2,92 kg/m

Longitud total: =gesl 27,75 m β = 30°

=a 4,07 m sin β = 0,5
=krl 1,67 m cos β = 0,866

En el cálculo de las secciones, las acciones de cargas por viento y nieve se situarán de forma  
desfavorable en cada campo. El cálculo se realizará con los factores para vigas continuas con luces  
equidistantes.

Coeficientes de momento flector
M 1,total M 1,partial M B,total M B,partial

0,078 0,100 -0,105 -0,120

Coeficientes de fuerza
A total A partial B total Bpartial

0,395 0,447 1,132 1,218

cargas continuas =zg 0,136 kN/m =yg 0,078 kN/m incluido perfil

Cargas de nieve =zs 0,392 kN/m =ys 0,226 kN/m

Cargas de viento (presión) =k,DW 1,269 kN/m =k,DW 0,429 kN/m

Cargas de viento (succión) =k,ZW -2,693 kN/m =k,ZW -0,929 kN/m
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Correa interior

LC1 =1,yM 1,687 kNm =1,zM 0,642 kNm

LC2 =1,yM 1,632 kNm =1,zM 0,389 kNm

LC3 =1,yM -1,918 kNm =1,zM 0,091 kNm

LC1 =A,yM 1,475 kNm =A,zM 0,573 kNm

LC2 =A,yM 1,429 kNm =A,zM 0,360 kNm

LC3 =A,yM -1,659 kNm =A,zM 0,098 kNm

LC1 =B,yM -2,059 kNm =B,zM -0,791 kNm

LC2 =B,yM -1,993 kNm =B,zM -0,487 kNm

LC3 =B,yM 2,278 kNm =B,zM -0,140 kNm

LC1 =A 3,657 kN =hA 2,499 kN

LC2 =A 3,541 kN =hA 1,779 kN

LC3 =A -4,072 kN =hA 0,706 kN

LC1 =B 5,188 kN =hB 2,002 kN

LC2 =B 5,023 kN =hB 1,244 kN

LC3 =B -5,651 kN =hB 0,325 kN

Verificación de tensión de los perfiles de correas

max M y σ x max M z σ x Σσ x n [%]

LC 1 2,06 20,60 0,79 26,56 47,17 kN/cm² 94,33
LC 2 1,99 19,94 0,49 16,37 36,31 kN/cm² 72,62
LC 3 2,28 22,79 0,14 4,70 27,49 kN/cm² 54,99

Formato de  
verificación

M y M z

 +  ≤ f d =

W y W z
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Trazado del momento flector bajo carga uniformemente repartida (p = 1,0 kNm)
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kN
m

Deflexión de las correas perpendicular a la superficie del  
módulo

Módulo elástico E = 21000 kN/cm²
Segundo momento de inercia =yI 44,98 cm

4
EI = 94,45 kN/m²

Deflexión central en el campo EIw = 0,7041
Deflexión en el voladizo EIw = 0,9940

Peso propio Nieve Presión de viento Succión del viento
1,011 2,924 9,459 -20,072 mm
1,427 4,128 13,354 -28,336 mm

LC 1:
Campo

9,61 mm a / 423
Voladizo

13,57 mm a / 123
LC 2: 11,93 mm a / 341 16,85 mm a / 99
LC 3: -19,06 mm a / 213 -26,91 mm a / 62
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Deflexión relativa de las correas (p = 1,0 m)
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m
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3.2 Verificación de los perfiles transversales

La transmisión de las cargas de las correas a los soportes se efectúa mediante un perfil transversal  
inclinado que está  fijado a un perfil trapezoidal hincado.

Perfil de vigueta transversal: Eta

Material S550 =y,kf 55,00 kN/cm²

=df 50,00 kN/cm²

=A 5,05 cm
2

=yW 19,59 cm
3

=zW 4,31 cm
3

=yI 124,82 cm
4

=zI 16,87 cm
4

=g 3,96 kg/m

Diagrama unitario de cargas con F ="1" en los puntos de ataque de la correa
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Longitud total del perfil transversal =RI 3,42 m

Factor momentos momento de espacio =Ff 0,00

Factor momentos momento de apoyo =Sf -0,68 (Izquierda) f S = -0,68 (Derecha)

Factor de fuerza transversal =Vf 2,00

Excentricidad de conexión vigueta =ze 20,00

Para determinar las secciones en los componentes de la subestructura se aplicarán las fuerzas del  
viento en los puntos cuartos de la superficie modular.
De allí resultan dos posiciones de carga de las fuerzas del viento por cada combinación de carga.  
Para el cálculo de los esfuerzos determinantes por tanto se evaluarán 6 combinaciones de acciones.
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Fuerzas internas de la subestructura

Combinación de carga
1

Combinación de carga
2

Combinación de carga
3

Parte delanteraDetrásParte delanteraDetrásParte delanteraDetrás

Valor mínimo de la fuerza normal 1,42 2,36 -8,20 kN
Momento de excentricidad 0,03 0,05 -0,16 kNm
Momento máximo de espacio 0,05 0,05 -0,04 kNm
Momento máximo de apoyo izquierda -3,55 -3,44 2,79 kNm
Momento máximo de apoyo derecha -3,55 -3,44 2,79 kNm
Fuerza de apoyo vertical del soporte 8,74 8,22 7,35 6,47 -2,15 -13,18 kN
Fuerza de apoyo horizontal del soporte 2,24 0,30 3,73 0,51 -7,93 -1,07 kN
Tensiones campo 0,55 0,72 1,42 kN/cm²
Tensiones momento de apoyo izquierda -18,11 -17,54 15,84 kN/cm²
Tensiones momento de apoyo derecha -18,11 -17,54 15,84 kN/cm²
momento máximo de espacio =FM M ez =+f Fmax(A;B) · 5,65 · 0,01 + 0,05 = 0,10 kNm

momento máximo de apoyo izquierda =SM M ez =-f Smax(A;B) · 5,65 · -0,68 + 0,00 = -3,87 kNm

momento máximo de espacio =SM M ez =-f Smax(A;B) · 5,65 · -0,68 + 0,00 = -3,87 kNm

N M
Verificación +  ≤ f d =

A W y

Tensiones máximas σ x = 18,11 kN/cm² grado de utilización 36,2 %

Sistema de montaje con inclinación Soporte delantero Cierra en 20 % La longitud proyectada de la vigueta
Soporte trasero Cierra en 80 % La longitud proyectada de la vigueta
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4 Verificación de los postes de hincado

La ejecución del soporte está previsto mediante empleo de un perfil trapezoidal que será empotrado en  
la tierra con una profundidad de hinca definida. Ello requiere estudios de suelo y ensayos de cargas  
para determinar los esfuerzos transmisibles.

Parámetros de perfil: SRF 6

=fb 70,00 mm

=h 110,00 mm
=t 3,00 mm
=A 9,18 cm

2

=yW 30,23 cm
3

=zW 17,36 cm
3

=yI 166,28 cm
4

=zI 67,90 cm
4

=g 7,10 kg/m

Parámetros del material: S355

=y,kf 35,50 kN/cm²

M 1,10

=y,df 32,27 kN/cm²

=max σ 28,74 kN/cm²
=η 89,1 %

Capa del suelo no utilizable: =t 0,00 cm
Profundidad estimada de hinca Detrás: =soilt 150,00 cm

Profundidad estimada de hinca Parte delantera: =soilt 140,00 cm

Fuerzas internas en el empotramiento de la base

Combinación de carga
1

Combinación de carga
2

Combinación de carga
3

W u W o W u W o W u W o

Fuerza normal en el empotramiento 12,32 11,88 8,63 7,85 -3,13 -14,10 kN
Fuerza horizontal en el empotramiento 2,24 0,31 3,73 0,51 -7,93 -1,07 kN
Momento de empotramiento 2,43 0,65 4,05 1,08 -8,62 -2,26 kNm
Verificación de tensión 9,38 3,45 14,35 4,43 28,85 9,02 kN/cm²

Foundation front
Fuerza máxima de tracción en el soporte =maxN 3,13 kN (2,63) Perteneciente a V = 7,93 kN (5,88)

Fuerza máxima de compresión en el soporte =minN 12,32 kN (6,39) Perteneciente a V = -2,24 kN (2,76)

Momento máximo flector en el soporte =eM 8,62 kNm

(los valores entre paréntesis representan valores característicos)

Foundation rear
Fuerza máxima de tracción en el soporte =maxN 14,10 kN (10,73) Perteneciente a V = 1,07 kN (0,79)

Fuerza máxima de compresión en el soporte =minN 11,88 kN (5,81) Perteneciente a V = -0,31 kN (0,38)

Momento máximo flector en el soporte =eM 1,08 kNm

(los valores entre paréntesis representan valores característicos)

Para el empotramiento de los soportes de cimentación en el suelo queda una reserva plástica de 14 %
=pM 11,12 kNm

Verificación en dirección transversal por carga de viento

Coef. Deslizamiento: f r = 0,04 A fr = 18,54 cm
2

F fr = 0,63 kN M fr = 0,65 kNm σ x = 2,02 kN/cm²
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5 Verificación de los empalmes y uniones

5.1 Unión de los módulos con las correas y de las correas con los perfiles transversales

Las correas y los perfiles transversales se unen mediante conexiones de apriete. Dada la limitada  
posibilidad de una demostración por cálculo, se ha determinado la resistencia de las uniones por apriete  
mediante experimentos.

Unión de los módulos con las correas max F z = 1,52 kN < PRd = 4,77 kN

Unión de las correas con los perfiles transversales max F z = 5,65 kN < PRd = 13,60 kN
(capacidad de solicitación de las uniones según las hojas de datos de la empresa Schletter Solar GmbH)

Solicitación del módulo Parte delantera 775 Pa
Solicitación del módulo Parte posterior 856 Pa

5.2 Unión de la vigueta con el pilote hincado

La principal característica constructiva es la formación del empalme de las viguetas horizontales  
inclinadas con los cabezales para el soporte de los perfiles de hincado. La ejecución detallada debe  
cumplir los siguientes requisitos:

● Transmisión de las fuerzas de intersección de una posición de carga desventajosa Δz = ± 20,00 mm
● Compensación de tolerancias de la hinca de los perfiles de soporte Δβ = ± 2 °
● Márgenes en dirección vertical y horizontal Δx = ± 15,00 mm

La vigueta está unida a una riostra regulable mediante un perno, la cual es enganchada durante el  
montaje. El ajuste en la altura se efectúa mediante un agujero oblongo, la posición se mantiene  
mediante placas estriadas y la estructura estriada del perfil de conexión

Perno para la distribución de carga
M12x80 A2

Cizallamiento perno
=a,RdV 34,90 kN η = 37,90 %

Aplastamiento acero Perfil U
=l,RdV 25,92 kN η = 51,03 %

Aplastamiento acero Chapa laminada
=l,RdV 26,40 kN η = 50,11 %

Unión perfil plegado/perfil U

=max N 13,18 kN
=max V 1,07 kN

=sdF 13,23 kN < 33 kN (test report) η = 40,08 %
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PK 12,000

Innover, Instalaciones de nuevas energías S.L.U.
C/dels Forns 25, Pol. Ind. La Cort
08261 Cardona - Barcelona
Tel. 93 869 29 29  -  info@innoverenergy.com
www.innoverenergy.com

ENGINYER INDUSTRIALProjecte: Data: Escala:La Propietat:

Ref. Obra:

Dibuixat:

Unitats:

Adreça: Plànol nº Conté:

SUBESTACIÓ ELÈCTRICA GURB AIE Instal·lació solar fotovoltaica per a la
venda d'energia connectada a la
xarxa de distribució m

Albert Trobalón Villa
Col·legiat núm. 15.30514.200055.1

Polígon 7, parcel·les 287 i 291
17468 Vilademuls
Girona

Emplaçament
Situació

011:7.500
08/03/2022ACR

UBICACIÓ PARC SOLAR UBICACIÓ PARC SOLAR

Provincia: GIRONA
Comarca: PLA DE L'ESTANY

Terme municipal: VILADEMULS

DADES DEL TERRENY

- Polígon 7, parcel·les 287 i 291
- Ref. Cadastre: 17232A007002870000ZD

       17232A007002910000ZX

- Superfície terreny: 32,0366 Ha
- Superfície tancada instal·lació: 2,5758 Ha

- Coordenades UTM (ETRS89):
  FUS: 31     X: 490.877 m     Y: 4.663.941 m

- Cal situar-se al PK 12,600 de la carretera GI-513 i continuar per un
camí durant uns 450m, quan trobarem l'accés al parc, a l'esquerra.

ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ

ITINERARI D'ACCÉS
A LA INSTAL·LACIÓ
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Sòl No Urbanitzable, Sòl rústic comú:
rústic o erm comú. Clau 20a

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA

ZONA AFECTACIÓ FERROVIÀRIA
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LLEGENDA

LÍNIA MT AÈRIA

LÍNIA CA ENTERRADA (Inversor a CT)

LÍNIA MT ENTERRADA (Entre CTs)

LÍNIA MT ENTUBADA (CMM a punt conexió)

LÍNIA  STRING

TANCA ÀREA INSTAL·LACIÓ

SEPARACIÓ DE SEGURETAT

SEPARACIÓ DE PAS

LÍMIT PARCEL·LA

LÍNIA  STRING A INVERSOR

INVERSOR

TORRE MT

PANELLS SOLARS

CENTRE TRANSFORMADOR - 2 TRAFOS

CENTRE DE MANIOBRA I MESURA

CASETA AUXILIAR DE SERVEIS

LÍNIA DE TERRA Cu NU

PICA TOMA DE TERRA

ZZ-F (AS) 06/1kV (1,8 kV) Cu

ZZ-F (AS) 06/1kV (1,8 kV) Cu

RZ1 (AS) 06/1kV 3x1x240 AL i 2(3x1x150) Al

XLPE RH5Z1 AL 18/30kV 3X240 AL

XLPE RH5Z1 AL 18/30kV 3X240 AL
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PUNT DE CONNEXIÓ
EN SUPORT METÀL·LIC EXISTENT

Coordenades UTM: FUS:31 X:491.086 Y:4.663.986

Línia 2 circuits MT 240AL soterrada
fins a Punt de connexió (30m)
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Ditribució de la
instal·lació
Xarxa CA

DIMENSIONAT DE LA INSTAL·LACIÓ

- 3.798 Panells solars monocristal·lins JINKO JKM540M-72HL4-V de 540 Wp
  Inclinació panells:  30º   /   Azimud: 0º
  Total potència = 2.050,92 kWp

- 1 Inversor HUAWEI SUN2000-215KTL-H0 de 215 kWn
  8 Inversors HUAWEI SUN2000-185KTL-H1 de 185 kWn
  Total potència = 1.695 kWn

- 1 Centre de transformació de 1.000 kVA
  1 Centre de transformació de 800 kVA
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+ 1x800 kVA)
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FARCIT AMB PASTA AÏLLANT B.T.
O PRODUCTE ASFÀLTIC

GRAPA CONNEXIÓ

TUB PVC DE Ø90mm

CABLE DE 50mm2 Cu NU

DETALL DE LA PICA

LLEGENDA

LÍNIA MT AÈRIA

LÍNIA CA ENTERRADA (Inversor a CT)

LÍNIA MT ENTERRADA (Entre CTs)

LÍNIA MT ENTUBADA (CMM a punt conexió)

LÍNIA  STRING

TANCA ÀREA INSTAL·LACIÓ

SEPARACIÓ DE SEGURETAT

SEPARACIÓ DE PAS

LÍMIT PARCEL·LA

LÍNIA  STRING A INVERSOR
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TORRE MT

PANELLS SOLARS

CENTRE TRANSFORMADOR - 2 TRAFOS

CENTRE DE MANIOBRA I MESURA

CASETA AUXILIAR DE SERVEIS

LÍNIA DE TERRA Cu NU

PICA TOMA DE TERRA

ZZ-F (AS) 06/1kV (1,8 kV) Cu

ZZ-F (AS) 06/1kV (1,8 kV) Cu

RZ1 (AS) 06/1kV 3x1x240 AL i 2(3x1x150) Al

XLPE RH5Z1 AL 18/30kV 3X240 AL

XLPE RH5Z1 AL 18/30kV 3X240 AL
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ESTRUCTURA PER  23 PANELLS

ESTRUCTURA PER 27 PANELLS

DETALLS HINCAT E 1:100

POSTE SRF

PERFIL VERTICAL

CORRETGES Z

1,68

31,26

4,65

POSTE SRF

PERFIL VERTICAL

CORRETGES Z

1,02

26,64

4,104,104,10 4,10 4,10 4,101,02

4,654,65 1,684,65 4,65 4,65

DESPIECE PERFIL VERTICAL

PERFIL VERTICAL
(ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE S500GD)

PERFIL DE HINCADO SRF6
(ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE S355)

CORREAS Z
(ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE S500GD)

DETALLS ESTRUCTURA

DETALL DE L'ESTRUCTURA E 1:50

PANELL SOLAR

2,
82

4,56

1,80

1,86

0,
50

0,87 2,35 0,97

1,
40

1,
60

30
°

PAL DAVANTERPAL POSTERIOR

HINCAT TAULES DE 27 PANELLS

E 1:200

4,65

2,
35

4,65 4,654,654,654,65

4,10 4,10 4,104,104,10 4,10

2,
35

HINCAT TAULES DE 23 PANELLS
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SECCIÓ

10,00 4,00

2,
00

VISTA DEL PERFIL DE LA INSTAL·LACIÓ

TANCA
METÀL·LICA

E 1:75

ARQUETA

PICA DE TERRES

INVERSOR

S'HABILITARAN FORATS PEL PAS
DE FAUNA PETITA I MITJANA

0,
46

2,38

2,
79

0,
50

30
°

2,
82

0,
50

30
°

TANCA METÀL·LICA PERIMETRAL
INVERSOR HUAWEI SUN2000-215KTL-H0

PANELL SOLAR JINKO JKM540M-72HL4-V
VISTA FRONTAL VISTA LATERAL VISTA POSTERIOR

DETALL ELEMENTS BT
INVERSOR HUAWEI SUN2000-185KTL-H1
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5,90

2,
20
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25 2,

52

6,88

0,406,080,40 0,
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0,40 0,402,38

3,
25

0,
46

0,96

PLANTA

SECCIÓ

2,
79

Sorra d'anivellament

PORTA
VIANANT

VISTA POSTERIOR

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL
ESQUERRA I DRETA

6.88 m (long) x 3.18 m (amplada) x 0.56 m (fondària)
DIMENSIONS DE L'EXCAVACIÓ

M M

L L m v m LL

DETALL CMM FV PREFABRICAT PFU-5

p

M

PORTA
VIANANT

ARMARI
COMPTADORS
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DETALL CT FV PREFABRICAT PFU-5-2T

VISTA POSTERIOR

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL DRETA

Sorra d'anivellament

VISTA LATERAL ESQUERRA

PORTA
VIANANT

PORTA
TRAFO

PORTA
TRAFO

5,90

2,
20

Q
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D
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S 
BT

Q
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D
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S 
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46

PLANTA

SECCIÓ

prcp

TR
A
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A
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0,77

1,23
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6.88 m (long) x 3.18 m (amplada) x 0.56 m (fondària)
DIMENSIONS DE L'EXCAVACIÓ
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10

FARCIT AMB PASTA AÏLLANT B.T.
O PRODUCTE ASFÀLTIC

GRAPA CONNEXIÓ

TUB PVC DE Ø90mm

CABLE DE 50mm2 Cu NU

ELECTRODE  TIPUS UNESA 70-35/5/42
CONNEXIÓ A TERRA DE PROTECCIÓ

DETALL POSTA A TERRA CT FV1

DETALL DE LA PICA

ELECTRODE SOTERRAT 0,5m

CAIXA DE

SECCIONAMENT

50mm2 Cu NU

PIQUES DE 2m

ELECTRODE  TIPUS UNESA 70-35/5/42
CONNEXIÓ A TERRA DE PROTECCIÓ

DETALL POSTA A TERRA CMM FV

7

3
.
5
0

3.00m.

6m. 1x50mm2 Cu Nu

ELECTRODE TIPUS UNESA 5/32
CONNEXIÓ A TERRA DE SERVEI

3.00m.
SEPARACIÓ RESPECTE A LA POSTA

 A TERRA DE PROTECCIÓ > 9m

RV0.6/1KV 1x50mm2 50mm2 Cu NU

PIQUES DE 2m

ELECTRODE SOTERRAT 0,5m

CAIXES DE
SECCIONAMENT

PIQUES DE 2m

3.
50

TRAFO

50mm2 Cu NU

TRAFO

7
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06 0.20
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0,
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0,
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0,40

0,
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1,
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0,40

0.
06
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1 CIRCUIT MT EN TERRA
SECCIÓ A-A'

2 CIRCUITS MT

DE STRINGS A INVERSORS
2 CIRCUITS BT EN TERRA

DE INVERSORS A QUADRES BT SECCIÓ B-B' (INTERCONNEXIÓ)

0,25

0,
60

0.
15

0,90

6 CIRCUITS BT EN TERRA

0,25

0,
25

0,
06

1,
01

0,
06

0,
15

0,50

2 CIRCUITS BT i MT EN TERRA

0,25

0,
60

0,
30

0,
70

CINTES DE PE

CAPES DE TERRA COMPACTADA
CADA 15cm 95% PROCTOR
MODIFICAT

SORRA DE RIU RENTADA

TUBULAR DE PE Ø90mm

C.C. 1,8kV

T.T. C. NU 50mm2

PLAQUES DE PE

0,
72

DE INVERSORS A QUADRES BT

DE INVERSORS A QUADRES BT

CINTES DE PE

CAPES DE TERRA COMPACTADA
CADA 15cm 95% PROCTOR
MODIFICAT

SORRA DE RIU RENTADA

C.A. 0.6/1kV

T.T. C. NU 50mm2

PLAQUES DE PE

CINTES DE PE

CAPES DE TERRA
COMPACTADA
CADA 15cm 95%
PROCTOR
MODIFICAT

SORRA DE RIU
RENTADA

C.A. 0.6/1kV

CINTES DE PE

CAPES DE TERRA COMPACTADA
CADA 15cm 95% PROCTOR
MODIFICAT

SORRA DE RIU RENTADA

C.A. 0.6/1kV

PLAQUES DE PE

1,
00

CINTES DE PE

CAPES DE TERRA COMPACTADA
CADA 15cm 95% PROCTOR
MODIFICAT

SORRA DE RIU RENTADA

C.S. 18/30kV

PLAQUES DE PE

CINTES DE PE

CAPES DE TERRA COMPACTADA
CADA 15cm 95% PROCTOR
MODIFICAT

TRITUB Ø40mm
(Comunicacions)

DETALLS RASES XARXA DE MT
DETALLS RASES XARXA DE BT

C.S. 18/30kV

EN CAS DE NECESSITAT DE COL·LOCACIÓ DE TUBULARS,
LES RASES DE BT SERAN DE LES MATEIXES DIMENSIONS

TRITUB DE Ø40mm
(Comunicacions)

FORMIGÓ EN MASSA
H-100

TUBULAR DE PE Ø160mm

C.S. 18/30kV

0,25
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CENTRE DE TRANSFORMACIÓ FOTOVOLTAIC (CT FV1)

RHZ1 18/30kV 3x150

Al+H16

TRAFO

800 kVA

QUADRE BT

1 Inversor amb

mòduls de 540Wp

TRAFO

1.000 kVA

QUADRE BT

5 Inversors amb

mòduls de 540Wp

(18 sèries de 27 panells)

(18 sèries de 23 panells)

1

2

17

1

2

17

Sortida CBT

INVERSOR 1 TRIF
Pn=215 KW

INVERSOR 4 TRIF
Pn=185 KW

XZ1(AS) 0,6/1kV 2(3x1x150) AL

2x6mm2 Cu

2x6mm2 Cu

2x6mm2 Cu

2x6mm2 Cu

2x6mm2 Cu

2x6mm2 Cu

Sortida CBT

Int. Secc.

In 630A

1000V

XZ1(AS) 0,6/1kV 3x1x240 AL

1

2

17

1

2

17

Sortida CBT

INVERSOR 5 TRIF
Pn=185 KW

INVERSOR 9 TRIF
Pn=185 KW

XZ1(AS) 0,6/1kV 3x1x240 AL

2x6mm2 Cu

2x6mm2 Cu

2x6mm2 Cu

2x6mm2 Cu

2x6mm2 Cu

2x6mm2 Cu

Sortida CBT

Int. Secc.

In 800A

1000V

XZ1(AS) 0,6/1kV 3x1x240 AL

RV 0,6/1kV 3(3x1x240) + 2x1x240 Al

Línia soterrada

XLPE RH5Z1 3x1x240mm

2

 AL

Magneto

25A 2p

Dif . 40A 2p

30mA

10A 2p

16A 2p

16A 2p

16A 2p

16A 2p

500 W Enllumenat

400 W Monitoritz.

500 W Vigilància

1000 W Auxiliar 2

1000 W Auxiliar 1

SERVEIS AUXILIARS

TRAFO
0,8/0,23 kV

rcpp

CENTRE DE MESURA FOTOVOLTAIC (CMM FV)

Es cedirà a

Endesa Distribución

Línies Soterrades

XLPE RH5Z1 2(3x1x240)mm

2

AL

A Punt de Connexió

LLv Lmm pL

Comptador bidireccional

punt frontera

Int. Magnetotèrmic.

In 160A 3p /1100V

+ Reles Dif. Toroidals

500 mA

Int. Magnetotèrmic.

In 170A 3p /1100V

+ Reles Dif. Toroidals

500 mA

Int. Magnetotèrmic.

In 160A 3p /1100V

+ Reles Dif. Toroidals

500 mA

Int. Magnetotèrmic.

In 160A 3p /1100V

+ Reles Dif. Toroidals

500 mA

RV 0,6/1kV 2(3x1x240) + 1x240 Al

X
Z

1
(
A

S
)
 
0

,
6

/
1

k
V

 
3

x
9

5
 
C

u

3 Inversors amb

mòduls de 540Wp

(18 sèries de 23 panells)
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