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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE
L'Ajuntament de Vilobí d’Onyar vol impulsar el desenvolupament de les energies renovables, en aquest
cas l'energia solar fotovoltaica integrada a la coberta de l'edifici de la Llar d’Infants Municipal El Patufet.
L'objecte del projecte executiu és definir les característiques tècniques i econòmiques de la instal·lació.
Definir suficientment la nova instal·lació elèctrica, així com les actuacions destinades a la protecció i la
salut de les persones acollint-se a l’actual normativa vigent.
L'abast del projecte executiu tan sols és la instal·lació solar fotovoltaica. No entra dins l’abast del projecte
les instal·lacions existents en els edificis ni la seva legalització.
El projecte analitza tots els elements que compondran la instal·lació, així com el seu ús i el seu rendiment
en funcionament.
El projecte s’ha redactat de manera que compleixi amb les normatives d’aplicació.

2. TITULARITAT DE LA INSTAL·LACIÓ I AGENTS
Titular de la instal·lació
AJUNTAMENT DE VILOBÍ D’ONYAR
NIF: P1719100H
Travessera Casa de la Vila, 1, 17185 Vilobí d’Onyar, Girona
Entitat encarregada d’elaborar el projecte
AUDIT ENERGIA S.L.
C/ Can Pau Birol, 15
17005 GIRONA
CIF: B-17705310
Tel.: 972 215 550
renovables@auditenergia.com
Autor/s del projecte
Tècnic redactor

Tècnic responsable

ORIOL CAMPO MOMBIELA

ORIOL CAMPO MOMBIELA

Col·legiat: 19.390

Col·legiat: 19.390

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

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

C/ Can Pau Birol, 15

C/ Can Pau Birol, 15

17005 Girona

Signatura i data:

17005 Girona
)LUPDGR
GLJLWDOPHQWH
SRU2ULRO&DPSR
0RPELHOD
QXP
)HFKD


Signatura i data:
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3. EMPLAÇAMENT I ACCESOS
•

Emplaçament: Llar d’Infants Municipal El Patufet

•

Direcció: Carrer Madrenys 1, 17185 Vilobí d’Onyar, Girona

•

Coordenades

•

o

Latitud 41,887421º i Longitud: 2,742741º

o

UTM: 478656.90 m E, 478656.90 m N, fus 31

La referència cadastral: 8774510DG7387S0001YD

Figura 1. Ubicació.

Figura 2. Emplaçament.

4. NORMATIVA APLICABLE
Serà d’obligat acompliment la normativa vigent de referència. Es especial la normativa general
d’aplicació per a la realització d’instal·lacions solars fotovoltaiques:
Instal·lacions Elèctriques
•

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

•

RD 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a xarxa d'instal·lacions de
producció d'energia elèctrica de petita potència.

•

RD 900/2015, de 9 d'octubre, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i
econòmiques de les modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum i de
producció amb autoconsum.

•

Instruccions tècniques complementàries ITC BT.

•

Decret 363/2004, de 24 d’Agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l’aplicació
del Reglament Electrotècnic per a baixa tensió.

•

Normes UNE descrites.

Contra Incendis
•

Reial Decret 314/2006, de 17-03-2006, pel qual s’aprova Codi Tècnic de la Edificació (CTE). DB
SI-Seguretat en cas d’incendi, DB SU-Seguretat d’utilització, i posteriors modificacions i
correccions d’errors.

•

Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de Seguretat Contra
Incendis en els Establiments Industrials (RSCIEI), BOE 303 de 17 de desembre, i correcció d'errors
en BOE 55, de 5 de març de 2005.
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•

Reial Decret 1942/1993, de 05-11-1993, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions de
Protecció contra Incendis (RIPCI)

•

Reial Decret 312/2005, de 18-03-2005, pel qual s’aprova la classificació dels productes de
construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de
resistència davant del foc

•

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

•

Llei 3/2010, del 18-02-2010, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis. DOGC.Nº 5584. 10-03-2010

Seguretat i Salut
•

Llei de prevenció de Riscos laborals 31/1995 de 8 de novembre (parcialment modificada per la
Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos
laborals)

•

RD 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut
en els llocs de treball.

Altres normes
•

Normativa urbanística vigent.

•

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

•

Ordenances municipals de l’Ajuntament de Palafrugell.

Per a l’execució de l’obra, la Direcció Facultativa es basarà en les normes actualment en vigor, així com
les normes concretes de la companyia subministradora elèctrica que detallen en els punts que el
Reglament deixa a la seva elecció.

5. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
D’acord amb l’article 65 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic, és indispensable que l’empresari estigui degudament classificat si l’execució
del contracte és igual o superior a un import de 500.000 euros (exclòs IVA).
En el cas que ens pertoca, l’execució del contracte és inferior a un import de 500.000 euros, per la qual
cosa, no serà necessari la classificació del contractista.

6. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA
L’obra projectada compleix les condicions demanades en la legislació vigent en compliment a l’art. 13
de la Llei 9/207, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per a ser considerada com a obra
completa i susceptible de ser donada a l’ús general en comprendre tots els elements per a la seva
utilització.
En aquest setitnt cal indicar també que l’actuació prevista és autònoma i suficient per poder entrar en
servei.
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7. SOLUCIÓ TÈCNICA
Aquest apartat consisteix en la definició de la instal·lació en quant a components i distribució per tal de
confeccionar la instal·lació de producció d’energia solar fotovoltaica per autoconsum.
A continuació es descriu cada un dels dispositius principals de la instal·lació:
-

Mòduls fotovoltaics

-

Inversor

-

Estructura de fixació dels mòduls

-

Comptador d’energia

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

7.1. MÒDULS FOTOVOLTAICS
La instal·lació consta de 34 panells fotovoltaics de la marca i model JINKO SOLAR EAGLE PERC 60M, de
315Wp fent una instal·lació fotovoltaica total de 10,7kWp. Les característiques del panell instal·lat es
mostren a continuació.

Característiques
Marca i model

Jinko Eagle JKM315M-60

Potència pic

315 Wp

Tensió màxima

33,2 V

Corrent màxim

9,49 A

Tensió circuit obert

40,7 V

Corrent curtcircuit

10,04 A

Longitud

1650 mm

Ample

992 mm

Gruix

35 mm

Pes

19,0 kg

Figura 3. Panell fotovoltaic.
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7.2. INVERSOR
L’inversor seleccionat d’acord amb les característiques de la instal·lació és el mostrat a la següent taula
amb les següents característiques.

Característiques

Figura 4. Inversor.

Marca i model

Fronius SYMO 10,0-3-M

Potència nominal

10 kW

Tensió entrada màxima

1.000 V

Rang de tensió MPP

270 – 800 V

Seguidores MPPT

2

Tensió AC

3-NPE 380V

Intensitat AC màxima

16,5 A

Longitud

725 mm

Ample

510 mm

Gruix

225 mm

Pes

21,5 kg

7.3. ESTRUCTURA I FIXACIÓ DELS MÒDULS FOTOVOLTAICS
L’estructura a instal·lar sobre la coberta plana de l’edifici Ca Les Monges correspon una estructura de
formigó amb una orientació de 25º Sud i inclinació de 18º fixes.
Com es comprova a la imatge següent, l’estructura es autoportant i no requereix fixació a la coberta ni
perforació d’aquesta.

Figura 5. Estructura i fixació.

L’estructura de fixació dels panells se situarà sobre la coberta existent i ja compta amb el pes determinat
per la suportació dels mòduls d’acord amb l’afectació per vent sobre els mateixos.
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7.4. MONITORITZACIÓ
Per garantir un seguiment de les produccions i el consum de la instal·lació, s’instal·la un comptador de
l’energia consumida a de la xarxa i l’energia produïda per la instal·lació fotovoltaica. L’energia produïda
s’obté mitjançant la comunicació RS485 amb l’inversor instal·lat.

Característiques
Marca i model

Fronius Smart Meter 63A-3

Tensió nominal

230-400 V

Corrent màxima

63 A

Figura 6. Smart meter.

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

Figura 7. Imatge software de control de mesura.

El software permet un anàlisi de l’evolució del consum de xarxa, producció i autoconsum de cada 5
minuts diari.
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Figura 8. Imatge software de control producció i aprofitament.

La comunicació dels equips de mesura (inversor i Smart Meter) es realitza mitjançant un bus RS 485.
L’inversor és l’encarregat d’enviar la informació al software mitjançant una comunicació física a través
d’un bus TCP-IP connectat a un dels ports lliures del router amb una IP fixe, habilitat per l’Ajuntament.

7.5. DISTRIBUCIÓ DEL CAMP FOTOVOLTÀIC
A continuació es visualitza esquema distribució panells sobre coberta plana:

Figura 9. Distribució panells fotovoltaics de la instal·lació

El conjunt de panells mostrats a la figura anterior es connectaran de forma corresponent per generar les
sèries adequades. Les sèries de panells es defineixen d’acord amb les característiques de funcionament
de panells i inversor, així com la millor opció tenint en compte la distribució de panells físicament
formant el camp fotovoltaic. D’un extrem de la sèrie surt el negatiu i de l’altre el positiu que aniran
connectats a l’inversor fotovoltaic. Per fer-ho, es té en compte que les sèries connectades al mateix
8
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seguidor de màxima potència (MPPT) treballaran en les mateixes condicions de tensió i intensitat sempre
i quant no disposin d’elements optimitzadors individuals per cada panell.
En aquest cas, les sèries de panells estaran formades per 18 i 16 panells. Cada sèrie es connectarà a un
MPPT. A l’Annex III es defineix la distribució i connexionat de les series.

7.6. CABLEJAT
El cablejat a utilitzar per la instal·lació és el descrita a la taula següent i justificat en l’annex II.
Tram

Secció

Dels panells FV a quadre DC

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

Del quadre DC a inversor

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

De l’inversor a quadre AC

4x4mm2 – RV-k 0,6/1kV

De quadre AC al Q General

4x4 mm2 – RV-k 0,6/1kV

Posta a terra

1x4 mm2 – RV-k 0,6/1kV
Taula 1. Detall cablejat

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

Quadre DC
Quadre AC

Protecció/control

Característiques

Fusibles

1.000Vac i 12A

Sobretensions

2P Tipus II, 1,6kV / 40kA

Diferencial

4P, 40A / 30mA

Interruptor automàtic magnetotèrmic

4P, 25A / 6kA

Taula 2. Detall proteccions

Els interruptors magnetotèrmics emprats hauran de ser adequats per l’ús industrial de la instal·lació i
hauran de complir les indicacions de la norma UNE-EN 60947-2.
El diferencial a col·locar serà classe A superimmunitzat per a la protecció adequada i alhora no ser afectat
per les interferències que pugui provocar el funcionament de l’inversor fotovoltaic.

7.8. ACTUACIONS PRINCIPALS DEL PROJECTE
Les actuacions a realitzar durant l’execució de l’obra per la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum
consisteixen en el muntatge físicament i connexions elèctriques de tots els elements. Seguidament es
llista les tasques a realitzar:
1.

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

2.

Traçat de la línia de terra i piqueta de terra de la instal·lació fotovoltaica.

3.

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

4.

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

5.

Aparellatge elèctric del punt de connexió i comptador.

6.

Instal·lació de l’inversor i caixa de proteccions.
9
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8. ESTUDI ENERGÈTIC
Les bases de disseny de la instal·lació corresponent a la radiació solar estimada segons la ubicació i
orientació dels panells i la previsió d’acumulació elèctrica es descriu a continuació.

8.1. DADES DE RADIACIÓ SOLAR
Les dades de radiació solar s’obtenen de la base de dades europea estandaritzada “Photovoltaic
Geographical Information System” (PVGIS) que proporciona dades històriques de radiació de la ubicació
seleccionada i estimacions d’electricitat produïda pel sistema fotovoltaic.

Figura 10 Dades de radiació obtingudes de PVGIS [kWh/m2]

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

Figura 11 Producció solar estimada

Així doncs, tal i com es contempla a figura anterior, tenint en compte la orientació, inclinació i paràmetre
de s’obté una producció estimada anual de 15.500kWh.
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9. PROGRAMA DE TREBALL
A continuació es proposa un pla de treballa basat en la hipòtesis de 3 instal·ladors qualificats amb
experiència i una jornada laboral de 8 hores.
Preparatius d'obra
Durada [h]
Limitació area d'estacionament
1
Instal·lació linia de vida
2
Descàrrega de material amb elements elevadors a coberta 3
Tasques a coberta
Retirada grava i posicionament suports
10
Instal·lació Panells
6
Instal·lació Rejiband
3
Treballs elèctrics
Instal·lació Inversor
1
Instal·lació QE FV
1
Cablejat QE, inversor i monitorització
2
Instal·lació cable DC
2
Connexionat connectors MC4
1
Posta en marxa
Comprovació connexionat de DC
1
Configuració inversor
1
Comprovació dades de monitorització
1

10.

Dia 1
Dia 2
Dia 3
Dia 4
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

PRESSUPOST SIMPLIFICAT

Es resumeix el pressupost total en les partides simplificades següents

El pressupost de la instal·lació és de DINOU MIL DOS-CENTS SETANTA-NOU amb CINQUANTA
CÈNTIMS, IVA exclòs.
Així doncs, tenint en compte que la instal·lació és de 10,7kWp, s’obté que la relació en funció de la
potència instal·lada és de 1,80€/Wp. Paral·lelament, sabem que la instal·lació produirà anualment una
mitjana de 15.500kWh, per tant, el preu del kWh produït és de 1,24€/kWh produït.
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AJUNTAMENT DE VILOBÍ D’ONYAR
Travessera Casa de la Vila, 1, 17185 Vilobí d’Onyar, Girona
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1. PLEC DE PRESCIPCIONS TECNIQUES GENERALS
1.1. OBJECTE
El present plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar
l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar;
igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, organitzar
el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres.

1.2. AMBIT D’APLICACIÓ
El present Projecte Constructiu té per objecte la definició i valoració de les obres necessàries per a dur
a terme la instal·lació fotovoltaica de la llar d’Infants de Vilobí d’Onayr, al Nucli urbà de Vilobí d’Onyar.
Instruccions, normes i disposicions aplicables.
Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec,
les Disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell
s'especifica.
• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/88, aprovat per Reial Decret
1312/1988 de 28 d'octubre.
• Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, aprovada per Ordre
de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972.
• Instrucció per al projecte i execució de les obres de formigó estructural
• Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, contingut a la
Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme.
• Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, de la vigent
Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme.
• Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 1960 (adaptat pel Ministeri
de l'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973).
• Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964).
• Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.).
• Normes U.N.E
Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, declarades
d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tals durant el termini de les obres d'aquest projecte.
El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole
promulgades per l'Administració de l'Estat, de l'Autonomia, Ajuntament i d'altres organismes
competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són
en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui
haver respecte el que disposa aquest plec.
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1.3. DIRECCIÓ D’OBRA
La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que
corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per l'Administració, estarà a càrrec d'una
Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent.
Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra
gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o
actuacions que porti a terme el Contractista.
Seran base per al treball de la Direcció d'Obra:
• Els plànols del projecte.
• El Plec de Condicions Tècniques.
• Els quadres de preus.
• El preu i termini d'execució contractats.
• El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per l'Administració.
• Les modificacions d'obra establertes per l'Administració.
• Impulsar l'execució de les obres per part del contractista.
Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la definició
de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat,
seguretat i qualitat previstes al Projecte.
• Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que els replanteigs
de detall es facin degudament per ell mateix.
• Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista.
• Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò que estableix aquest
Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives que, partint
d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de
programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra.
Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi necessàries per a
tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la seva definició i amb les condicions
d'execució i d'obra prescrites.
• En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions prescrites,
ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho creu convenient.
• Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui necessàries o
convenients.
• Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista.
• Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions del programa
de Treballs inicialment acceptat.
• Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d'obres
ocultes, abans de la seva ocultació.
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• Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada.
• Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels resultats del control
i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l'obra presenta o pot
presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los.
• Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general d'aquestes,
prèviament a la seva recepció per l'Administració.
• Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar a
l'Administració un cop acabats els treballs.
El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que d'acord amb
allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció d'Obra
per a la regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i
en general, d'informació relacionades amb l'execució de les obres.
Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre
tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les
expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista sempre que, si aquest
ho requereix, siguin prèviament conformades per l'Administració.
El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades i
facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les
mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l'obra
persones capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció d'Obra
estigui encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir documentació formal
de constància, conformitat o objeccions.
La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu barem, no
s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres.

1.4. DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES
1.4.1.

Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra,
procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al Projecte,
aixecant-se Acta dels resultats.
A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, el
Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a
comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte amb la forma i característiques del citat
terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta
amb caràcter d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra.
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a executar
que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a la zona de domini
o serveis existents.
Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb els
compromisos sobre serveis i terrenys afectats.
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Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El
Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a terme. La
Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o temps d'execució
donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los.
La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats.
1.4.2.

Plànols d'obra

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i
característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la
Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren
en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs
realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb
suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra
a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el
format i disposició en que ha d'establir-los.
Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades.
El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les
modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat
previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials d'execució de
les obres.
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre
l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament o ho
comunicarà a l'Administració per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà
dret al Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les obres.
Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del qual
precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestació dins
del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada.
1.4.3.

Programa de treballs

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball
complert. Aquest programa de treball serà aprovat per l'Administració al temps i en raó del Contracte.
L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de l'Administració.
El programa de Treball comprendrà:
a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb criteris
constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball.
b) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es troba
cada màquina al temps de formular el programa i de la data en que estarà a l'obra així com la justificació
d'aquelles característiques per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin
d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del programa.
c) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el personal
superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es trobi a l'obra.
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d) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de subministres,
previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges.
e) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposició com
per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això.
f) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el pressupost
d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments que per a
l'execució de cada unitat representen les altres, així com altres particulars no compreses en aquestes.
g) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra.
Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per a
la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos
i/o retards en la realització dels treballs, l'Administració ho cregui convenient. La direcció d'Obra tindrà
facultat de prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i participar en la
seva redacció.
A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució
que la Direcció d'Obra cregui convenients.
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de
detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra.
1.4.4.

Control de qualitat

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients
en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material necessari per això.
Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial.
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els
materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les
i en funció d'això disposarà:
• Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que s'assenyali.
• Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi la
funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de l'Administració, com a incorregibles
en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el
Contractista, amb una penalització econòmica.
• Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran
enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali.
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de
no ser reconstruïdes en el termini concedit, l'Administració podrà encarregar el seu arreglament a
tercers, per compte del Contractista.
La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional d'aquestes,
realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat
comportament de l'obra executada.
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat a
donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els mitjans
auxiliars i personal que faci falta a tal objecte.
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De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra.
El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense dret a cap
indemnització per al Contractista.
1.4.5.

Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que resulti
de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la mateixa
manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, necessàriament,
hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions
depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se
de la zona d'obres.
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització
jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en tot
moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a
aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici
d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal
assignat a l'obra.
De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, no
podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte
expressa autorització de la Direcció d'Obra.
1.4.6.

Informació a preparar pel Contractista

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes
sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada per
la Direcció d'Obra.
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques
de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les obres, així
com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes.
Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la seva
ocultació.
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a redactar
per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient.
L' Administració no es fa responsable de l’abonament d’activitats per a les que no existeixi comprovació
formal de l’obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que comportés la
comprovació d’haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista.
1.4.7.

Manteniment i regulació del trànsit durant les obres

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l’accés de vehicles al tall
de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte està a
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disposició d’allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i
jurisdicció sobre el trànsit.
1.4.8.

Seguretat i salut al treball

D'acord amb l'article 4t. del Reial Decret 1627/1997 de 24.10.97 , el Contractista haurà d'elaborar un "Pla
de seguretat i salut en les obres" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut en les
obres de construcció" contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que
desenvolupi els treballs. Aquest Pla previ coneixement de la Direcció d'Obra i aprovació per l'Autoritat
competent, es remetrà al Vigilant de seguretat i al Comitè de Seguretat i Salut.
1.4.9.

Afeccions al medi ambient

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al
medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un
pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques,
disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de
ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra
es produiran de mode que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la
implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la
pol·lució fònica.
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i qualssevol
altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els
medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels
organismes institucionals competents en la matèria.
El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com plantacions,
hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, permetent l'accés al lloc de
treball i deixen accessos suficients per la seva realització.
1.4.10. Abocadors
El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui
constituïda.
1.4.11. Execució de les obres no especificades en aquest plec
L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en aquest
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la
normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, dins de la bona
pràctica per a obres similars.
1.4.12. Amidament de les obres
La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior.
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El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments.
Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i
definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, a fi
de que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que
les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat.
Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor a acceptar les decisions de l'Administració
sobre el particular.
1.4.13. Preus unitaris
Els preus unitaris que apareixen, serà el que s'aplicarà als amidaments per obtenir l'import d'Execució
Material de cada unitat d'obra.
La descomposició dels preus unitaris és d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podentse el contractista reclamar modificació de preus per a les unitats totalment executades, per errors o
omissions en la descomposició.
Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'emprin
hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat,
tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions necessàries per completar la
unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos preus
auxiliars, etc), aquests extrems no podent argüir-se com a base per a la modificació del corresponent
preu unitari i estan continguts en un document merament informatiu.
1.4.14. Altres despeses per compte del contractista
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les
següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora.
• Les despeses de construcció, demolició i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les
d'accés.
• Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.
• Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi,
acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants.
• Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa.
• Les despeses de conservació de desguassos.
• Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos
necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres.
• Les despeses de demolició de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan es
finalitzi.
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• Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de l'aigua i
energia elèctrica necessaris per a les obres.
• Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals.
• Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i posades
de manifest pels corresponents assaigs i proves.
• Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei.
• Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall.
• Despeses per a realitzar el control de qualitat de l'obra, mitjançant els assaigs de recepció de materials
i de control de fabricació i posta a l'obra, fins a un import corresponent al 2 % del Pressupost d'Execució
per Contracta.
• Despeses per a complir l'estudi de seguretat de l'obra i qualsevol altre mesura que cregui convenient
el Coordinador de Seguretat i Salut.
• Qualsevol despesa esmentada al Plec de Clàusules Administratives i/o Tècniques del concurs
d'adjudicació de les obres.
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2. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
2.1. EXECUCIÓ I MUNTATAGE DE INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN BAIXA
TENSIÓ
2.1.1.

CONDICIONS GENERALS

Tots els materials a utilitzar en la present instal·lació seran de primera qualitat i reuniran les condicions
exigides pel Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i altres disposicions vigents referents a materials
i prototipus de construcció.
Tots els materials podran ser sotmesos a les anàlisis o proves, per compte de la contracta, que es creguin
necessaris per acreditar la seva qualitat. Qualsevol altra que hagi estat especificat i sigui necessari
realitzar haurà de ser aprovat per la Direcció Tècnica, entenent que serà rebutjat aquell que no reuneixi
les condicions exigides per la bona pràctica de la instal·lació.
Els materials no consignats en projecte que donin lloc a preus contradictoris reuniran les condicions de
satisfacció necessaris, a criteri de la Direcció Facultativa, no tenint el Contractista dret de reclamació per
aquestes condicions exigides.
Tots els treballs inclosos en aquest projecte s’executaran amb cura, d’acord amb les bones pràctiques
de les instal·lacions elèctriques, el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i complint estrictament les
instruccions rebudes per la Direcció Facultativa.
2.1.2.

CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES

Els cables es col·locaran dins de tubs, rígids o flexibles, o sobre safates o canals, segons s’indica en la
Memòria.
Abans d’iniciar l’estesa de la xarxa de distribució, hauran d’estar executats els elements estructurals que
l’hagin de suportar o en els que hagi de ser encastada: forjats, tabics, etc. Excepte quan al estar previstes
s’hagin deixat preparades les canalitzacions necessàries al executar l’obra prèvia, s’haurà de replantejar
sobre aquesta en forma visible la situació de les caixes de mecanismes, de registre i protecció, així com
el traçat de les línies, assenyalant de manera convenient la naturalesa de cada element.
2.1.3.

INSTAL·LACIONS EN SAFATA

Les safates es dimensionaran de tal manera que la distància entre cables sigui igual o superior al
diàmetre del cable més gran. El material utilitzat 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 2 m. 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, bifurcacions, unions, suports, etc. tindran la mateixa
qualitat que la safata.
Les safates i els seus accessoris es subjectaran als sostres i paraments mitjançant ferramentes de
suspensió, a distàncies tal que no es produeixin fletxes superiors a 10 mm i que estaran alineades amb
els tancaments del local.
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No es permetrà la unió entre safates o la fixació de les mateixes als suports mitjançant soldadura, haventse d’utilitzar peces d’unió i cargols recoberts de cadmi. Per les unions o derivacions de línies s’utilitzaran
caixes metàl·liques que es fixaran a les safates.
2.1.4.

INSTAL·LACIONS SOTA TUB

Els tubs utilitzats en la instal·lació podran ser del següent tipus:
• D’acer roscat galvanitzat, resistent a cops, fregaments, humitat i tots els agents atmosfèrics no
corrosius, proveïts amb rosca Pg segons DIN 40430. Seran adequats per ser doblegats en fred mitjançant
l’eina adequada. Ambdós extrems de tub seran roscats, i cada tram de tub anirà proveït amb el seu
mànec. L’interior dels tubs serà llis, uniforme, i sense rebaves. S’utilitzaran, com a mínim, en les
instal·lacions amb risc d’incendi o explosió, com aparcaments, sales de màquines, etc, i en instal·lacions
en muntatge superficial amb risc de greus danys mecànics per impactes amb objectes o utensilis.
• De policlorur de vinil rígid roscat que suporti, com a mínim, una temperatura de 60º C sense deformarse, del tipus no propagador de la flama, amb grau de protecció 3 o 5 contra danys mecànics. Aquest
tipus de tub s’utilitzarà en instal·lacions vistes i encastades, sense risc de danys mecànics degut a
impactes.
• De polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, amb resistència a la
compressió de 450 N, resistència a l’impacte de 28 Joules, amb grau de protecció IP549 segons UNE
20324, amb fil guia incorporat. Tot segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4.
Aquest tipus de tub s’utilitzarà en instal·lacions enterrades, sense risc de danys mecànics.
Per la col·locació de les canalitzacions es tindran en compte les prescripcions ITC-BT-20, 21, 22, 23 i 24.
2.1.5.

NORMES D’INSTAL·LACIÓ EN PRESÈNCIA D’ALTRES CANALITZACIONS NO

ELÈCTRIQUES
En el cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb altres no elèctriques, es disposaran de manera
que les superfícies exteriors d’ambdues es mantinguin a una distancia mínima de 3 cm.
En cas de proximitat amb conduccions de calefacció, d’aire calent o fum, les canalitzacions elèctriques
s’instal·laran de manera que no puguin arribar a una temperatura perillosa, i per tant, es mantindran
separades una distancia mínima de 150 mm o amb pantalles calorífugues.
Com a norma general, les canalitzacions elèctriques no es situaran paral·lelament per sota d’altres que
puguin produir condensacions.
2.1.6.

ACCESSIBILITAT A LES INSTAL·LACIONS

Les canalitzacions elèctriques es disposaran de manera que en qualsevol moment es pugui controlar el
seu aïllament, localitzar i separar les parts avariades i substituir els conductors en cas necessari.
S’adoptaran les precaucions necessàries per evitar l’aplanament de brutícia, guix o fullaraca a l’interior
de les conduccions, tubs, accessoris i caixes durant la instal•lació. Els trams de conduccions que hagin
quedat tapats es netejaran perfectament fins deixar-los lliures de qualsevol acumulació, o es substituiran
aquells que estiguin malmesos.
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2.1.7.

CONDUCTORS

Els conductors utilitzats es regiran per les especificacions del projecte.
• De 600/1.000 V de tensió nominal.
• Conductor: Coure.
• Formació: tripolars.
• Aïllament: XLPE
• Tensió de prova: 3.500 V
• Instal·lació: sota tub, a l’aire o sobre safata.
Els conductors de secció igual o superior a 6 mm2 hauran d’estar formats per cable obtingut per trenat
de fil de coure del diàmetre corresponent a la secció del conductor al que es tracti.
2.1.8.

DIMENSIONAT

Per la selecció dels conductors actius del cable adequat a cada càrrega s’utilitzarà el més desfavorable
entre els següents criteris:
• Intensitat màxima admissible. Com 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 ICT-BT-06, ICT-BT-07 i ICT-BT-19 o les recomanacions del fabricant, adoptant
els coeficients correctors segons les condicions de la instal·lació. S’hauran de tenir presents les
instruccions ICT-BT-44 per receptors d’enllumenat i ICT-BT-47 per receptors de motors.
• Caiguda de tensió en servei. La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de manera 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, i del 5% en els demés usos, considerant alimentats tots els
receptors susceptibles de funcionar simultàniament. Per instal·lacions industrials que s’alimenten
directament en alta tensió mitjançant un transformador de distribució propi, es considera que la
instal·lació interior de baixa tensió màximes admissibles serà del 4,5 % per l’enllumenat i el 6,5 % per als
altres usos.
• Caiguda de tensió transitòria. La caiguda de tensió en tot el sistema durant l’arrancada de motors no
ha de provocar condicions que impedeixin la seva arrancada, desconnexió de contactors, interrupcions
en l’enllumenat, etc.
• La secció del conductor neutre serà l’especificada en el ICT-BT-006 apartats 3.4, 3.5, 3.6 i 3.7, i ICT-BT07, 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 II de la instrucció ICTBT-019, en funció
de la secció dels conductors de fase o polars de la instal·lació.
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2.1.9.

IDENTIFICACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

Les canalitzacions elèctriques s’establiran de manera que quedin identificats els seus circuits i elements,
i es pugui procedir en tot moment a la seva reparació, transformació, etc.
Com a norma general, tots els conductors de fase o polars s’identificaran amb el color negre, marró o
gris, el conductor neutre de color blau cel i els conductors de protecció de color groc i verd.
2.1.10. RESISTÈNCIA D’AÏLLAMENT I RIGIDESA DIELÈCTRICA
Per instal·lacions amb tensió nominal inferior o igual a 500 V, la resistència d’aïllament serà com a mínim
igual a 0,5 MΩ.
La rigidesa dielèctrica ha de ser tal, que desconnectats els aparells d’utilització, resisteixi durant 1 minut
una prova de tensió de 2U+1.000 volts, sent U la tensió màxima de servei expressada en volts i amb un
mínim de 1.500 volts.
2.1.11. CAIXES DE CONNEXIÓ
Les connexions entre conductors es realitzaran en l’interior de caixes apropiades de material plàstic
resistent incombustible o metàl·liques, en aquest cas hauran d’estar aïllades interiorment i protegides
contra l’oxidació. Les dimensions d’aquestes caixes seran les que permetin allotjar sense dificultats tots
els conductors necessaris.
La seva profunditat serà igual, com a mínim, a una vegada i mitja el diàmetre del tub més gran, amb un
mínim de 40 mm. El lateral o diàmetre de la caixa serà mínim de 80 mm. Quan les entrades dels tubs a
les caixes hagin de ser estanques, s’utilitzaran premsa estopes adequats.
En cap cas es permetrà la unió de conductors, com connexions o derivacions pel simple recargolament
o arrollament entre sí dels conductors, sinó que s’hauran d’utilitzar sempre borns de connexió.
Els tubs es fixaran a totes les caixes de sortida, de connexió i de pas, mitjançant contra femelles i
casquets. Es tindrà cura que quedin al descobert el número total de fils de rosca amb la finalitat que el
casquet pugui ser premut contra l’extrem del tub, després del qual s’estrenyerà la contra femella per
posar el casquet amb contacte elèctric amb la caixa.
Els tubs i perns es subjectaran mitjançant perns de fiador en maó buit, perns d’expansió en formigó i
maó massís, i claus spit sobre metall. Els perns de fiador de tipus cargol s’utilitzaran en instal·lacions
permanents, les de tipus rosca quan sigui precís desmuntar la instal·lació, i els perns d’expansió seran
d’obertura efectiva. Seran de construcció sòlida i capaços de resistir una tracció mínima de 20 kg. No
s’utilitzaran claus per subjectar caixes o tubs.
2.1.12. APARELLATGE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ
Interruptors automàtics
En l’origen de la instal·lació i el més a prop possible del punt d’alimentació de la mateixa, es col·locarà
el quadre general de comandament i protecció, en el que es disposarà un interruptor general de tall

25

PROJECTE EXECUTIU
INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA A LA LLAR D’INFANTS

omnipolar, així com dispositius de protecció contra sobreintensitats de cada un dels circuits que surten
d’aquest quadre.
La protecció contra sobreintensitats per tots els conductors (fases i neutre) de cada circuit, es realitzarà
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 curt circuit.
En general, els dispositius destinats a la protecció dels circuits s’instal·laran en l’origen d’aquests, així
com en punts on la intensitat admissible disminueixi per canvis deguts a la secció, condicions
d’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 què es presenti una
disminució de la intensitat admissible en el mateix, quan la seva protecció quedi garantida per un altre
dispositiu instal·lat anteriorment.
Els interruptors seran de ruptura a l’aire i d’accionament lliure i tindran indicador de posició.
L’accionament serà directe per 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
necessitats de l’automatisme. Portaran marcades la intensitat i tensió nominals de funcionament, així
com el signe indicador de la seva connexió.
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’accionament directe.
Embarrats
L’embarrat principal constarà de tres barres per les fases i una, amb la meitat de secció, pel neutre.
L’entrada del 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 les intensitats de curt circuit que s’especifiquen en la Memòria.
Es disposarà d’una barra independent de terra, de secció adequada per proporcionar la posada a terra
de les parts metàl·liques no conductores dels aparells, la carcassa del quadre, i dels conductors de
protecció dels cables de sortida si hi fossin.
Premsa estopes i etiquetes
Els quadres aniran completament connexionats fins les regletes d’entrada i sortida.
Es col·locaran premsa estopes a totes les entrades i sortides de cables del quadre, les quals seran de
doble tancament per cables armats i senzills per cables sense armar.
Tots els aparells i borns aniran degudament identificats en l’interior del quadre mitjançant números que
corresponguin a la designació de l’esquema. Les etiquetes estaran marcades de manera indeleble i
fàcilment llegible.
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En la part frontal del quadre es col·locaran etiquetes identificant els circuits, a base de plaques de xapa
d’alumini subjectes als panells frontals, impreses al forn, amb fons negre mat i lletres i zones estampades
en alumini polit.
El fabricant podrà adoptar qualsevol solució pel material de les etiquetes, el seu suport i impressió,
sempre i quan sigui duradora i fàcilment llegible.
En qualsevol cas, siguin com siguin, les etiquetes hauran de poder llegir-se fàcilment i sense cap
problema.
2.1.13. POSADA A TERRA
Les posades a terra s’establiran amb la finalitat de limitar la tensió, que amb respecte a terra poden
presentar en un moment donat les masses metàl·liques, assegurant l’actuació de les proteccions i
eliminar i disminuir el risc que suposa una avaria en el material utilitzat.
El conjunt de posada a terra de la instal·lació estarà format per:
h) Preses de terra. Formades per:
• Elèctrodes artificials, a base de plaques enterrades de coure amb un gruix de 2 mm o de ferro
galvanitzat de 2,5 mm i de superfície útil de 0,5 m2; piques verticals de barres de coure o d’acer recobert
de coure de 14 mm de diàmetre i 2 m de longitud; o conductors enterrats horitzontalment de coure nu
de 35 mm2 de secció o d’acer galvanitzat de 95 mm2 de secció, enterrats a una profunditat de 50 cm.
Els elèctrodes es dimensionaran de manera que la resistència a terra no pugui donar lloc a tensions de
contacte perilloses, estan el seu valor relacionat amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial.
R = 50/I, en locals secs.
R = 24/I, en locals humits o mullats.
• Línia d’enllaç amb terra, format per un conductor de coure nu enterrat de 35 mm2 de secció.
• Punt de posada a terra, situat fora del terra, per unir la línia d’enllaç amb terra i la línia principal de
terra.
i) Línia principal de terra, format per un conductor el més curt possible i sense canvis bruscs de direcció,
no sotmès a esforços mecànics, protegit contra la corrosió i desgast mecànic, amb una secció mínima
de 16 mm2.
j) Derivacions de la línia principal de terra, que enllaça aquests amb els quadres de protecció, executada
amb les mateixes característiques que la línia principal de terra.
k) Conductors de protecció, per unir elèctricament les masses de la instal•lació a la línia principal de
terra. Aquesta unió es realitzarà en els borns existents en els quadres de protecció. Aquests conductors
seran del mateix tipus que els conductors actius, i tindran una secció mínima igual a la fixada per la taula
II de la instrucció ICT-BT-19, en funció de la secció dels conductors de fase o polars de la instal·lació.
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Els circuits de posada a terra formaran una línia elèctricament contínua en la que no podran incloure’s
en sèrie masses o elements metàl·lics.
Tampoc s’intercalaran seccionadors, fusibles o interruptors, únicament es pot col·locar un dispositiu de
tall entre els punts de posada a terra, de forma que permeti mesurar la resistència de la presa de terra.
El valor de la resistència de terra serà comprovat en el moment de donar d’alta la instal·lació i, al menys,
un cop cada cinc anys.
Cas de preveure sobretensions d’origen atmosfèric, la instal·lació haurà de disposar de descarregadors
a terra situats el més a prop possible del seu origen. La línia de posada a terra dels descarregadors haurà
d’estar aïllada i la seva resistència a terra tindrà un valor màxim de 10 ohms.
2.1.14. INSPECCIONS I PROVES EN FÀBRICA
L’aparellatge es sotmetrà a fàbrica a una sèrie d’assaigs per comprovar que estan lliures de defectes
mecànics i elèctrics.
En particular es realitzaran com a mínim els següents assaigs:
• Es mesurarà la resistència d’aïllament amb relació a terra i entre conductors, que tindrà un valor mínim
de 1.000 ohms per volt de tensió nominal, amb un mínim de 250.000 ohms.
• Una prova de rigidesa dielèctrica, que s’efectuarà aplicant una tensió igual a dos cops la tensió nominal
més 1.000 V, amb un mínim de 1.500 V, durant 1 minut a la freqüència nominal. Aquest assaig es
realitzarà estant els aparells d’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 col·locarà el quadre de baixa tensió i es comprovarà que tots els aparells funcionen correctament.
• Es calibraran i s’ajustaran totes les proteccions d’acord amb els valors subministrats pel fabricant.
Aquestes proves podran realitzar-se, a petició de la D.O., en presència del tècnic encarregat de la
mateixa.
Quan s’exigeixin els certificats de l’assaig, l’EIM enviarà el protocols d’assaig, degudament certificats pel
fabricant, a la D.O.
2.1.15. CONTROL
Es realitzaran les anàlisis, verificacions, comprovacions, assaigs, proves i experiments amb els materials,
elements o parts de la instal·lació que ordeni el Tècnic Director de la mateixa, sent realitzats en el
laboratori que designi la direcció, amb càrrec a la contracta.
Abans de la seva utilització en l’obra, muntatge o instal·lació, tots els materials a utilitzar, les seves
característiques tècniques així com les de la seva posada en obra, que han quedat ja especificades en
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apartats anteriors, seran reconeguts pel Tècnic Director o persona que aquest delegui, sense l’aprovació
del qual no podrà procedir-se a la seva utilització.
Els que per mala qualitat, falta de protecció o aïllament o altres defectes no es creguin admissibles,
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, desmuntant, si fos precís, la instal·lació realitzada amb aquell material.
Per tant, la responsabilitat del Contractista en el compliment amb les especificacions dels materials no
cessarà fins que no siguin rebuts definitivament els treballs en els que s’hagin utilitzats.
2.1.16. SEGURETAT
S’aplicarà per realitzar qualsevol treball l’especificat en l’Estudi Bàsic de Seguretat d’aquest projecte, i en
cas de no contemplar algun aspecte, s’aplicarà la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i les especificacions
de les normes NTE.
2.1.17. NETEJA
Abans de la recepció provisional, els quadres es netejaran de pols, pintura i qualsevol material que
pogués haver quedat acumulat en el decurs de l’obra en el seu interior o exterior.
2.1.18. MANTENIMENT
Quan sigui necessari intervenir novament en la instal·lació, bé 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, tal com si es tractés d’una instal·lació nova. S’aprofitarà per
comprovar l’estat general de la instal·lació, substituint o reparant aquells elements que ho requereixin,
utilitzant materials de característiques similars als substituïts.
2.1.19. CRITERIS D’AMIDAMENT
Les unitats d’obra seran mesurades d’acord amb la normativa vigent, o bé, en cas que aquesta no sigui
suficientment explícita, en la forma indicada en el Plec Particular de Condicions que sigui d’aplicació. A
les unitats mesurades se’ls aplicarà el preu que figuri en el pressupost, en els quals es consideren inclosos
les despeses de transport, indemnitzacions i l’import dels drets fiscals que els correspongui.
Els cables, safates i tubs es mesuraran per unitat de longitud (metre), segons el tipus i dimensions.
En la mesura es consideraran inclosos tots els accessoris necessaris pel muntatge (grapes, terminals,
borns, premsa estopes, caixes de derivació, etc), així com la mà d’obra per al transport a l’interior de
l’obra, muntatge i proves de recepció.
Els quadres i receptors elèctrics es mesuraran per unitats muntades i connectades.
La connexió dels cables als elements receptors (quadres, motors, resistències, aparells de control, etc)
l’efectuarà el subministrador del mateix aparell receptor.
El transport dels materials a l’interior de l’obra serà a càrrec de l’empresa contractada.
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1. INTRODUCCIÓ
1.1. JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
Es redacta el present Estudi bàsic de Seguretat i Salut donat que no es donen cap dels supòsits
previstos en l’apartat 1 art. 4 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’Octubre, del Ministeri de
Presidència, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat en les obres de
construcció.

1.2. OBJECTE DE L’ESTUDI
Aquest estudi de seguretat i salut, estableix durant l’execució de l’obra, les previsions pel que fa a la
prevenció de riscos laborals i accidents professionals. Servirà per donar unes directrius bàsiques al
contractista per complir amb les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos laborals,
facilitant el seu desenvolupament sota el control del coordinador en fase d’execució o de la direcció
facultativa, d’acord amb el Reial Decret 1627/97 del 24 d’Octubre pel que s’estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
L’estudi de seguretat i salut ha de servir també de base per tal que les empreses, constructores,
contractistes, sub-contractistes i treballadors autònoms que participin en les obres, abans del inici de
l’activitat de les mateixes, puguin elaborar un Pla de Seguretat i Salut d’acord amb les indicacions del
Reial Decret esmentat anteriorment.
En el Pla es podrà modificar algun dels aspectes assenyalats en aquest estudi amb els requeriments
que estableix la normativa. Aquest Pla és el que, en definitiva, permetrà aconseguir i mantenir les
condicions de treball necessàries per tal de protegir la salut i la vida dels treballadors i les persones
alienes a l’execució de les obres durant el desenvolupament de les mateixes que contempla aquest
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

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

▪
▪

Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.
Decret 842/2002 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques
Complementàries.
Reial Decret 3275/1982 Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en
centrals Elèctriques, Subestacions i Centre de Transformació, amb les seves ITC’s.
Reial Decret 39/1997, reglament dels Serveis de Prevenció.
Reial decret 485/1997 pel qual s’estableixen les disposicions mínimes en matèria de
senyalització de seguretat i salut en el treball.
Reial decret 486/1997, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els
llocs de treball.
Reial Decret 487/1997 pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular lumbàlgia, per
als treballadors.
Reial decret 773/1997 pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la utilització dels Equips de Protecció Individual, EPI’s.
Reial Decret 1215/1997 pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per
la utilització pels treballadors dels equips de treball.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

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

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

2. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA
2.1. MAQUINÀRIA
La maquinària necessària per la realització de la instal·lació projectada és la següent:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

2.2. MITJANS AUXILIARS
Els mitjans auxiliars que s’utilitzaran a l’obra seran:
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▪
▪
▪

Bastides.
Escales de mà.
Eines manuals.

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

▪

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

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

Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra.
Prohibit fumar.
Prohibit encendre foc.
Utilització obligatòria de casc.
Utilització obligatòria de guants.
Utilització obligatòria de calçat de seguretat.
Protecció individual obligatòria contra caigudes.
Perill de caigudes a diferent nivell.
Perill de caigudes al mateix nivell.

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

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

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

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

3. ANÀLISIS
DELS
PROTECCIONS.

RISCOS,

MESURES

PREVENTIVES

I

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

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

3.2. CONSIDERACIONS RESPECTE L’ÚS DE PROTECCIONS PERSONALS.
Cada equip de protecció individual, que haurà d’estar homologat, està pensat per una determinada
protecció, per tant, el seu ús ha de ser l’adequat per a una correcta prevenció. També s’ha de tenir en
compte que aquestes proteccions no poden provocar un risc diferent del que es tracta d’evitar.
Els possibles equips de protecció individual a utilitzar a l’obra seran:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

Roba de treball.

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

3.4. IDENTIFICACIÓ DE RISCOS I MESURES DE PROTECCIÓ
3.4.1.

Procés constructiu
Replanteig

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

Caigudes de personal al mateix nivell.
Caigudes de personal a diferent nivell.
Ferides i contusions en extremitats.
Atropellaments i aixafament del personal.

MESURES DE SEGURETAT:
▪

▪
▪

▪

Es durà a terme una inspecció visual per la persona encarregada sobre el terreny de manera que
s’identifiquin els indrets susceptibles a problemes de coordinació entre les empreses i les zones
de interferència de treballadors amb vehicles, amb la finalitat de senyalitzar-les convenientment.
L’obra estarà senyalitzada tant frontalment com longitudinalment en totes les zones on es
realitzin treballs.
En treballs d’alçada, col·locar protecció perimetral de 90 cm amb sòcol i rodapeus de 15 cm com
a mínim. Entre la base de la plataforma de treball i la barana de 90 cm, es col·loca un
arriostrament per poder suportar una càrrega de 150 kg per metre lineal. Utilitzar cinturons de
seguretat i EPI’s.
Manteniment de l’ordre i la neteja en cadascun dels treballs a realitzar, deixant les zones trànsit
lliures d’obstacles per evitar el risc de cops i caigudes.

PROTECCIONS COL·LECTIVES
▪
▪

Senyalitzar i tancar la zona de treball.
Línies de vida o baranes perimetrals.

PROTECCIONS INDIVIDUALS:
▪
▪
▪

Casc de seguretat homologat.
Calçat de seguretat homologat
Guants homologats.
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▪

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

Acopi i transport de materials
El material es transportarà a través de mitjans de transport propis de l’empresa instal·ladora o aliens, i
es descarregarà a peu d’obra per el seu posterior muntatge.
IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS LABORALS:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Atropellaments, aixafaments i col·lisions originats per maquinària i vehicles.
Bolcament i lliscament de vehicles en obra.
Caigudes a diferent nivell.
Caigudes al mateix nivell.
Sobreesforços.
Partícules de pols.
Xoc entre vehicles.
Contacte amb línies elèctriques

MESURES DE SEGURETAT:
▪
▪
▪

▪

▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mantenir un ordre en els materials, delimitant la zona d’apilament i mantenint-la neta i lliure
d’obstacles.
Per evitar sobreesforços, la manipulació de materials s’ha de realitzar sempre per mitjans
mecànics sempre que sigui possible. No s’alçaran càrregues superiors a 25 kg de forma manual.
Per la manipulació manual d’objectes, es mantindrà l’esquena recte; hauran d’estar nets i sense
substancies que el facin relliscar; la base de recolzament serà estable. Utilitzar mitjans auxiliars
sempre que sigui possible, com carretons, transpalets, etc...
Per als vehicles: els elements de seguretat ha d’estar en bones condicions, és a dir, revisar les
ITV’s. Utilitzar els vehicles només amb el fi establert; limitar la velocitat de circulació en el recinte
de l’obra a 15 km/h en zones amb treballadors. Els mitjans de transport automotors disposaran
de pòrtic de seguretat. Per les plomes de seguretat es respectarà la capacitat de càrrega de
l’element de càrrega /descàrrega.
En camions de transport, abans de iniciar les operacions de càrrega i descàrrega posar el fre de
mà del vehicle i posar calzes a les rodes. Les operacions de càrrega i descàrrega seran dirigides
per una persona.
En camions de transport, en la operació de transport, en la plataforma, els materials no
subjectats no superaran la pendent del 5% i es cobrirà amb lones lligades. La càrrega del vehicle
es repartirà uniformement , es lligarà la càrrega amb cadenes, cordes, sirgues o altres mitjans
per evitar que la càrrega quedi sense subjectar i eviti la possibilitat de desplaçament. Els
vehicles, un cop carregats es desplaçaran amb cautela, vigilant especialment en les corbes i en
els sotracs.
En els camions grua, abans d’iniciar les maniobres es calçaran les rodes i els gats estabilitzadors.
Els ganxos disposaran de pestell de seguretat.
Es prohibeix superar la capacitat màxima de la ploma.
Es prohibeix realitzar la suspensió de càrregues de forma lateral quan la superfície de
recolzament del camió estigui inclinada cap el costat de la càrrega.
Es prohibeix la presència de persones en torn al camió-grua a menys de 5 metres de distància.
Es prohibeix el pas per sota de les càrregues en suspensió.
Es prohibeix la realització de tasques en el radi d’acció de les càrregues suspeses.
En treballs d’alçada, col·locar protecció perimetral de 90 cm amb sòcol i rodapeus de 15 cm com
a mínim. Entre la base de la plataforma de treball i la barana de 90 cm, es col·loca un riosta per
poder suportar una càrrega de 150 kg per metre lineal. Utilitzar cinturons de seguretat i EPI’s.
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PROTECCIONS COL·LECTIVES
▪
▪

Senyalitzar i tancar la zona de treball.
Línies de vida o baranes perimetrals.

PROTECCIONS INDIVIDUALS:
▪
▪
▪
▪
▪

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

En aquesta fase es realitzarà el moviment de terres per tal de fer passar el cablejat soterrat segons les
especificacions del projecte.
IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS LABORALS:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Caigudes de personal al mateix nivell.
Caigudes de personal a l’interior de l’excavació.
Ferides i contusions en extremitats.
Atropellaments i aixafament del personal.
Despreniment de terres.
Humitats, afeccions en la pell del personal.

MESURES DE SEGURETAT:
▪
▪
▪
▪

▪

L’obra estarà senyalitzada tant frontalment com longitudinalment en totes les zones on es
realitzin treballs.
Manteniment de l’ordre i la neteja en cadascun dels treballs a realitzar, deixant les zones trànsit
lliures d’obstacles per evitar el risc de cops i caigudes.
La evacuació manual de material o runam es farà amb carretons fins el contenidor, que disposarà
d’una rampa per facilitar l’abocament.
Les acumulacions de terres, runam o materials i els vehicles en moviment s’hauran de mantenir
allunyats de les excavacions, senyalitzant les rases amb barreres o cintes de senyalització per
evitar caure-hi.
Els operaris encarregats de realitzar les excavacions i moviments de terres seran qualificats i
tindran la formació especialitzada i adequada per controlar el vehicle o maquina.

PROTECCIONS COL·LECTIVES
▪
▪

Senyalitzar i tancar la zona de treball.
Línies de vida o baranes perimetrals.

PROTECCIONS INDIVIDUALS:
▪
▪
▪
▪
▪

Casc de seguretat homologat.
Proteccions auditives.
Ulleres de protecció.
Calçat de seguretat homologat.
Guants homologats.
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▪
▪

Roba de treball ajustada.
Mascareta buco-nassal.
Muntatge de l’estructura

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

Caigudes de personal al mateix nivell
Caigudes de personal a diferent nivell.
Sobreesforços
Generació de partícules pols
Talls amb objectes punxents.
Talls per utilització de màquines - eines.
Talls per manipulació d’eines manuals.
Caigudes d’objectes sobre persones.
Lesions oculars per cossos estranys.
Cremades a la cara.

MESURES DE SEGURETAT:
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪

Per evitar sobreesforços, la manipulació de materials s’ha de realitzar sempre per mitjans
mecànics sempre que sigui possible. No s’alçaran càrregues superiors a 25 kg de forma manual.
Manteniment de l’ordre i la neteja en cadascun dels treballs a realitzar, deixant les zones trànsit
lliures d’obstacles per evitar el risc de cops i caigudes.
Els operaris responsables de realitzar les tasques d’elevació i col·locació de materials seran
qualificats i tindran la formació especialitzada i adequada pel control del vehicle o maquinària.
El vehicle o maquinària s’haurà d’instal·lar i utilitzar correctament, mantenint-se en bon estat, i
no podrà ser utilitzat per un altre finalitat diferent a la que estan destinats. S’haurà de col·locar
de manera visible el valor de la seva càrrega.
En el muntatge de l’estructura només es podran muntar i desmuntar sota vigilància, control i
direcció d’una persona competent.
Els treballs d’alçada només es podran realitzar, en principi, amb l’ajuda d’equips concebuts per
aquest fi o utilitzant dispositius de protecció col·lectiva, com baranes, plataformes o xarxes de
seguretat. Si per la naturalesa de la coberta no fos possible la seva utilització, els operaris
utilitzaran cinturons de seguretat amb ancoratge o altres mitjans de protecció equivalent.
Senyalitzar i tancar la zona de treball.
Les bastides disposaran de plataformes de treball de 60 cm d’amplada mínima i baranes de 90
cm d’alçada amb sòcol. Les bastides estaran sotmesa a probes de càrrega per verificar la seva
resistència. L’accés a les bastides es realitzarà a través d’escales de mà sòlidament subjectades i
sense perill de desplaçament.

PROTECCIONS COL·LECTIVES
▪
▪
▪

Senyalitzar i tancar la zona de treball.
Línies de vida o baranes perimetrals.
Il·luminació de la zona de treball.

PROTECCIONS INDIVIDUALS:
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ús obligatori de casc de seguretat homologat.
Calçat de seguretat homologat.
Guants de cuir.
Roba de treball.
Ulleres de protecció.
Caretes específiques en treballs de soldadura.
Cinturons de seguretat i arnés de seguretat amb línia de vida.
Muntatge dels mòduls fotovoltaics.

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

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

MESURES DE SEGURETAT:
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪

Per evitar sobreesforços, la manipulació de materials s’ha de realitzar sempre per mitjans
mecànics sempre que sigui possible. No s’alçaran càrregues superiors a 25 kg de forma manual.
Manteniment de l’ordre i la neteja en cadascun dels treballs a realitzar, deixant les zones trànsit
lliures d’obstacles per evitar el risc de cops i caigudes.
Els operaris responsables de realitzar les tasques d’elevació i col·locació de materials seran
qualificats i tindran la formació especialitzada i adequada pel control del vehicle o maquinària.
El vehicle o maquinària s’haurà d’instal·lar i utilitzar correctament, mantenint-se en bon estat, i
no podrà ser utilitzat per un altre finalitat diferent a la que estan destinats. S’haurà de col·locar
de manera visible el valor de la seva càrrega.
En el muntatge dels mòduls fotovoltaics només es podran muntar i desmuntar sota vigilància,
control i direcció d’una persona competent.
Els treballs d’alçada només es podran realitzar, en principi, amb l’ajuda d’equips concebuts per
aquest fi o utilitzant dispositius de protecció col·lectiva, com baranes, plataformes o xarxes de
seguretat. Si per la naturalesa de la coberta no fos possible la seva utilització, els operaris
utilitzaran cinturons de seguretat amb ancoratge o altres mitjans de protecció equivalent.
Senyalitzar i tancar la zona de treball.
Les bastides disposaran de plataformes de treball de 60 cm d’amplada mínima i baranes de 90
cm d’alçada amb sòcol. Les bastides estaran sotmesa a probes de càrrega per verificar la seva
resistència. L’accés a les bastides es realitzarà a través d’escales de mà sòlidament subjectades i
sense perill de desplaçament.

PROTECCIONS COL·LECTIVES
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▪
▪
▪

Senyalitzar i tancar la zona de treball.
Línies de vida o baranes perimetrals.
Il·luminació de la zona de treball.

PROTECCIONS INDIVIDUALS:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ús obligatori de casc de seguretat homologat.
Calçat de seguretat homologat.
Guants de cuir.
Roba de treball.
Ulleres de protecció.
Caretes específiques en treballs de soldadura.
Cinturons de seguretat i arnés de seguretat amb línia de vida.
Instal·lació d’electricitat

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

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

MESURES DE SEGURETAT:
▪
▪
▪
▪

▪

▪

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

▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

Les bastides disposaran de plataformes de treball de 60 cm d’amplada mínima i baranes de 90
cm d’alçada amb sòcol. Les bastides estaran sotmesa a probes de càrrega per verificar la seva
resistència. L’accés a les bastides es realitzarà a través d’escales de mà sòlidament subjectades i
sense perill de desplaçament.
Els treballs es realitzaran sense tensió durant el muntatge de la instal·lació.
Abans de realitzar les proves de tensió, s’ha de revisar el conjunt de la instal·lació, vigilant de
que les connexions i empalmes no quedin accessibles a tercers.
Es disposarà de forma correcte els fusibles, magnetotèrmics, terminals, diferencials, instal·lacions
de terra i mànegues en quadres i grups elèctrics.
Els muntatges i de muntatges elèctrics seran realitzats per un instal·lador autoritzat.
Si és precís la instal·lació d’un quadre elèctric provisional a l’obra, es tindrà en compte: la seva
situació en un lloc segur, allotjant proteccions contra els contactes directes i indirectes, essent
aquestes proteccions, un magnetotèrmic de tall general i un diferencial automàtic. S’instal·larà
la posada a terra des de el moment d’inici de les obres.
Els cables unipolars es marcaran amb cinta adhesiva blava, blanca o vermella de PVC cada 1,5
m. Cada terna s’agruparà amb cinta similar, de color negre, cada 1,5 m sense coincidir amb les
anteriors. En el creuament no es permetrà el pas de dos circuits pel mateix conducte.
Els empalmes es faran seguint les instruccions i normes del fabricant.

PROTECCIONS COL·LECTIVES
▪
▪
▪
▪
▪

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

PROTECCIONS INDIVIDUALS:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ús obligatori de casc de seguretat homologat.
Calçat de seguretat homologat.
Guants de cuir.
Roba de treball.
Ulleres de protecció.
Caretes específiques en treballs de soldadura.
Cinturons de seguretat i arnés de seguretat amb línia de vida.
Escales aïllades per totes les parts.
3.4.2.

Maquinària
Maquinària d’elevació

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

Bolcament del camió-ploma o plataforma elevadora.
Electrocució.
Caigudes de personal al mateix nivell.
Caigudes de personal a diferent nivell.
Sobreesforços.
Atrapament i aixafament.
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▪
▪
▪
▪

Atropellament de persones.
Despreniment de la càrrega durant el transport.
Despreniment de la càrrega durant la tasca d’elevació.
Caigudes al pujar o baixar de la cabina.

MESURES DE SEGURETAT:
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

El camió - ploma o plataforma elevadora tindrà vigent el llibre de manteniment.
El ganxo tindrà pestell de seguretat en prevenció del despreniment de la càrrega.
El responsable de la manipulació de la càrrega o el responsable de la màquina, comprovarà el
correcte recolzament dels gats estabilitzadors abans d’entrar en servei el camió-ploma o la
plataforma elevadora.
Les maniobres de càrrega i descàrrega estaran sempre guiades per un especialista.
Es prohibeix sobrepassar la càrrega màxima admesa pel fabricant del camió-ploma o plataforma
elevadora.
El gruista tindrà la càrrega sempre a la vista. Si això no fos possible, les maniobres estaran
dirigides per una altre persona.
Es prohibeix utilitzar el camió-ploma o plataforma elevadora per arrossegar càrregues.
Les rampes d’accés als llocs de treball no superaran el 20% per evitar el bolcament.
Es prohibeix realitzar la suspensió de càrregues de forma lateral quan la superfície de
recolzament del camió estigui inclinada cap el costat de la càrrega.
Es prohibeix la presència de persones en torn al camió - grua a menys de 5 metres de distància.
Es prohibeix el pas per sota de les càrregues en suspensió.
Es prohibeix la realització de tasques en el radi d’acció de les càrregues suspeses.
Els treballs d’alçada només es podran realitzar, en principi, amb l’ajuda d’equips concebuts per
aquest fi o utilitzant cinturons de seguretat.

PROTECCIONS COL·LECTIVES
▪

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

PROTECCIONS INDIVIDUALS:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Casc de seguretat homologat.
Calçat de seguretat homologat.
Guants de seguretat.
Roba de treball.
Ulleres de protecció.
Cinturons de seguretat i arnés de seguretat.
Eines elèctriques

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

Talls.
Cremades.
Cops.
Projecció de fragments.
Caiguda d’objectes.
Electrocució.
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▪
▪

Vibracions.
Soroll.

MESURES DE SEGURETAT:
▪
▪
▪
▪
▪

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

PROTECCIONS INDIVIDUALS:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Casc de seguretat homologat.
Calçat de seguretat homologat.
Guants de seguretat.
Roba de treball.
Ulleres de protecció.
Cinturons de seguretat i arnés de seguretat.
Mascareta filtrant.
Mascareta buco-nassal antipols amb filtre mecànic.
Protectors auditius.
Eines manuals

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

Talls.
Cremades.
Cops.
Projecció de fragments.
Caiguda d’objectes.

MESURES DE SEGURETAT:
▪
▪
▪
▪
▪

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

PROTECCIONS INDIVIDUALS:
▪
▪
▪
▪

Casc de seguretat homologat.
Calçat de seguretat homologat.
Guants de seguretat.
Roba de treball.
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▪
▪
▪
▪

Ulleres de protecció.
Cinturons de seguretat i arnés de seguretat.
Mascareta filtrant.
Protectors auditius.
Consideracions respecte als aparells i eines d’elevació

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

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

CAMISES:
▪
▪
▪

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

GRANOTES:
▪
▪
▪
▪
▪

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

GRILLETS:
▪
▪

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

GIRATORIS
▪
▪

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

GATS:
▪
▪
▪
▪
▪

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

EIXOS:
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▪

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

TRÀCTELS:
▪

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

PLOMES D’ELEVACIÓ:
▪
▪

Duran una placa característica amb l’esforç màxim de treball permès.
Obligatòriament es verificarà el seu estat abans de la seva utilització.

CORDES:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

CABLES:
▪
▪
▪
▪
▪

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

ESLINGUES
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Han de tenir igual o més càrrega de ruptura que el cable d’elevació.
L’angle format pels ramals ha d’estar comprés entre 60º i 90º.
No es creuaran mai dues eslingues en un ganxo.
No situar mai una unió sobre el ganxo ni sobre l’anell de càrrega.
Protegir –les de les arestes i cantells vius.
Evitar el seu lliscament sobre el metall.
3.4.3.

Danys a tercers

RISCOS
▪
▪
▪

Caiguda de persones.
Caiguda de materials.
Interferències per descàrregues.

MESURES DE PROTECCIÓ
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▪
▪
▪
▪

Cercat de la façana a via pública afectada amb la tanca.
Senyalitzar les entrades i límits de l’obra.
Utilització de contenidors en via pública per al runam.
Col·locació de lones en la façana en cas que sigui necessari.

4. FORMACIÓ
Tot el personal rebrà a l’ingressar a l’obra, una exposició dels mètodes de treball, així com tota la
informació i formació adequada i suficient sobre els riscos existents durant el desenvolupament de la
seva feina.

5. SALUT I MEDICINA PREVENTIVA
5.1. FARMACIOLA
Es disposarà almenys d’una farmaciola que contingui el material necessari especificat a l’Ordenança
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

5.2. ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS
S’informarà a l’obra de l’emplaçament dels diferents centres mèdics, residències de metges, ATS, etc, on
s’haurien de traslladar els possibles accidentats per a rebre tractament el més ràpid possible. En un lloc
visible hi haurà escrit la direcció i telèfon d’aquest emplaçaments.

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

6. CONCLUSIONS
La Direcció Facultativa considerà l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut com a part integrant de l’execució de
l’obra, corresponent el control i supervisió d’aquesta al Coordinador en matèria de Seguretat i Salut
durant l’execució de l’obra, autoritzant prèviament qualsevol modificació de l’estudi Bàsic de Seguretat
i Salut i deixant constància escrita en el llibre de incidències.
El Coordinador en matèria de Seguretat serà nomenat lliurement pel promotor de l’obra i/o constructor,
i serà el responsable del compliment del Pla de Seguretat i /o en el seu defecte, de l’estudi bàsic de
seguretat i salut a l’obra. Un vegada s’ha nomenat el Coordinador (Acta de nomenament i Acta
d’aprovació) es comunicarà a la Direcció Facultativa i Tècnic Redactor del projecte.
El Contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, adaptant aquest estudi
als seus medis i mètodes d’execució. Aquest pla de seguretat haurà de ser aprovat per la Direcció
Facultativa de l’obra i pel Coordinador en matèria de Seguretat durant l’execució de l’obra abans del seu
inici.
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CÀLCUL DEL CABLEJAT I PROTECCIONS
El càlcul del cablejat s'ha realitzat tenint en compte el següents aspectes (segons el REBT):
•

Les caigudes de tensió màximes.

•

Mantenint la intensitat nominal per sota de la intensitat admissible pel cable.

Segons la ITC-BT-40 del REBT, en el seu apartat 5 "Cables de conexión": "Los cables de conexión deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior al 125%
de la màxima intensidad del generador y la caída de tensión entre el generador y el punto de interconexión a la Red de Distribución Pública o a la instalación interior,
no será superior al 1,5% para la intensidad nominal".
Es comprova l’adequació del cablejat segons els criteris de caiguda de tensió en funció de la longitud del tram i la intensitat màxima admissible segons potència i
tensió d’acord amb la secció del cable escollit.

TRAM
CIRCUIT CC
String 1
String 2
CIRCUIT CA
Inversor - Quadre CA

Serie

18
16

Paral·lel

1
1

Potència
(W)

CABLEJAT
Intensitat Intensitat
Secció
Admissible
de
(mm2)
(A)
càlcul(A)

L(m)

CRITERI CDT
Tensió (V)

cdt (V)

% cdt

Resultat

CRITERI TÈRMIC
Intensitat
Intensitat
Intensitat
Intensitat
majorada 125% Admissible Admissible
de càlcul(A)
(A)
(A)
Corregida (A)

TIPUS DE CABLE
Resultat

Secció Tensión
Mat
(mm2) aill.(V)

5670
5040

40
40

4,00
4,00

45
45

10,04
10,04

732,60
651,20

3,59
3,59

0,49%
0,55%

COMPLEIX
COMPLEIX

10,04
10,04

12,55
12,55

43
43

30,10 COMPLEIX
30,10 COMPLEIX

1x4
1x4

750 Cu
750 Cu

10000

5

4,00

30

14,43

400

0,56

0,14%

COMPLEIX

14,43

18,04

30

21 COMPLEIX

4x4

1000 Cu

Les proteccions es dimensionen d’acord UNE 20317 per tal de protegir la instal·lació i els usuaris de sobre intensitats i sobretensions.
Els magnetotèrmics suporten almenys el 130% de la intensitat nominal del generador (camp fotovoltaic i corrent).
Els interruptors magnetotèrmics emprats hauran de ser adequats per l’ús industrial de la instal·lació i hauran de complir les indicacions de la norma UNE-EN 60947-2.
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CÀLCUL DE L’INVERSOR I STRINGS
Segons les dades dels fabricants del equips per la instal·lació, es comprova l’adequació de les series de panells segons criteri de tensió i intensitats màximes segons les
entrades de generació en corrent contínua de l’inversor.

String
String 1
String 2

Serie

Paral·lel
18
16

Potència Tensió circuit
Intensitat
Criteri
(W)
obert (V)
curtcircuit (A)
tensió
1
5670
732,6
10,04 COMPLEIX
1
5040
651,2
10,04 COMPLEIX
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AJUNTAMENT DE VILOBÍ D’ONYAR
Travessera Casa de la Vila, 1, 17185 Vilobí d’Onyar, Girona

SOLARBLOC®

SOLARBLOC®
SOLARBLOC®

SOLARBLOC®

SOLARBLOC®

SOLARBLOC®

SOLARBLOC®
SOLARBLOC®

ENTRADA DE VIENTO POR BARLOVENTO
SOLARBLOC: CALCULO AL VUELCO
Tipo de Solarbloc a utilizar

15º
n paneles / n+1 Solarblock (VIENTO POR DELANTE DEL CONJUNTO)
Peso

Tipo de montaje
Número de Solarbloc

n paneles / n+1 Solarblock
7

Datos piezas

kg

Número de paneles

6

Solarbloc
Paneles

Número estructuras auxiliares

6

Estructura auxiliar sujección paneles

Peso panel solar (kg)

19

Peso estructura auxiliar (kg)

0

Centro de gravedad (respecto al
punto de giro)
x (m)
y(m)

350
114

0,4065
0,4864

0,1381
0,2581

0

0,4864

0,2581

Dimensiones paneles

Distancia perpendicular eje
fuerza - punto de vuelco
Viento

m/s

kg/m2

d (m)

30,55555556

58,35262346

0,403

Introducir velocidad en Km/h

Velocidad en m/s

110

30,55555556

Introducir el ángulo viento-terreno en º
(entre 0 y 75º)

Ángulo viento-terreno
en Radianes

Angulo del Solarbloc

15

0,261799388

Angulo incidencia del viento respecto al terreno

0,174532925

rad

Angulo entre viento - terreno

10

0,174532925

Angulo del Solarbloc

0,261799388

rad

Angulo pieza - viento

0,436332313

rad

Carga de viento

571,9140625

kg

Cálculos
Momento debido al viento
Momento debido al peso
Total momentos
Reserva de seguridad al vuelco
CUMPLE

9,890769139
197,7246
207,6153691
INFINITO
CUMPLE

kg x m
kg x m
kg x m

Conversor (km/h) a (m/s)

Velocidad del viento

0,3752

Signos

+
-

Antivuelco
Vuelco

Superficie

Base (m)

Altura (m)

m2

1,65

0,99

1,6335

SOLARBLOC®

SOLARBLOC®
SOLARBLOC®

SOLARBLOC®

SOLARBLOC®

SOLARBLOC®

SOLARBLOC®
SOLARBLOC®

ENTRADA DE VIENTO POR SOTAVENTO
SOLARBLOC: CALCULO AL VUELCO
Tipo de Solarbloc a utilizar

15º
n paneles / n+1 Solarblock (VIENTO POR DETRAS DEL CONJUNTO)
Peso

Tipo de montaje
Número de Solarbloc
Número de paneles
Número estructuras auxiliares
Peso panel solar (kg)
Peso estructura auxiliar (kg)

Datos piezas

n paneles / n+1 Solarblock
7
6
6
19
0

Solarbloc
Paneles
Estructura auxiliar sujección paneles

Centro de gravedad (respecto al
punto de giro)

Dimensiones piezas

kg

x (m)

y(m)

Base (m)

Altura (m)

350
114
0

0,4969
0,4171
0,4171

0,1381
0,2581
0,2581

0,15
1,65

0,376
0,99

m/s

2

Distancia perpendicular eje
fuerza - punto de vuelco
Introducir velocidad en km/h
110

Velocidad en m/s
30,55555556

Introducir el ángulo viento-terreno en º
(entre 0 y 75º)

Ángulo viento-terreno
en Radianes

Angulo del Solarbloc

15

0,261799388

Angulo entre viento - terreno

10

0,174532925

Conversor (Km/h) a (m/s)

Viento

30,55555556

kg/m
58,35262346

Angulo incidencia del viento respecto al terreno

0,261799388

rad

Angulo de la pieza
Angulo pieza - viento
Carga de viento sobre placa
Carga de viento sobre soporte

0,174532925
0,436332313
571,9140625
23,03761574

rad
rad
kg
kg

CALCULOS SOLARBLOC SIN LASTRE NI PEGADO
Momento debido al viento
Momento debido al peso
Total momentos
Reserva de seguridad al vuelco
CUMPLE

-191,0740677
221,4644
30,39033231
115,91%
CUMPLE

kg x m
kg x m
kg x m

Introducir velocidad del viento

CALCULOS SOLARBLOC CON PEGADO (WEBER flex PU o SIMILAR)
Distancia pegado cordon
0,0001
Resistencia a tracción cordón / Weber flex PU
10
Longitud del cordon / Solarbloc
Anchura mínima del cordón
Anchura del cordón aplicado
Momento conseguido con pegado
Momento debido al viento
Momento debido al peso
Total momentos
Reserva de seguridad al vuelco
CUMPLE

0,0001
4341476045
0,0001
7E-13
-191,0740677
221,4644
30,39033231
115,91%
CUMPLE

cm
kg/cm2
cm
cm
cm
kg x m
kg x m
kg x m
kg x m

d (m)
0,1413
0,4696

Signos

+
-

Antivuelco
Vuelco

Superficie
m2
0,0564
1,6335
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PLANTA GENERAL
DISTRIBUCIÓ PANELLS
ESCALA
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FOTOVOLTAIQUES

34°

Nord Geogràfic

Azimut = 34 º Sud

DETALL 1
E:1/50

porxo

SUBJECCIÓ PANELL
SOLARBLOC 15°

VEURE
DETALL1

PANELL
FOTOVOLTAIC

FIXACIÓ DELS
MÓDULS

NIS

O

LLEGENDA

AL

PLAQUES FOTOVOLTAIQUES (33 u.)

TR
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SOLARBLOC BASE SUPORT-CONTRAPÈS
SUBJECCIÓ PANELLS (39 u.)

PLANTA COBERTA
E:1/100
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DISTRIBUCIÓ PANELLS
SUPORTATGE-FIXACIÓ
ESCALA

1/100

ESCALA GRÀFICA

0

1

2m.
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CABLES CC EN SAFATA
FINS A SAFATA EXISTENT EN P.B.
(VEURE PLÀNOL P.B.)

LLEGENDA

CABLE TERRA FINS A XARXA
EXISTENT TERRES A P.B.

SX

Connexió CC(+) RZ1-K_0,6/1kV.

(4 mm² Cu)

Connexió CC(-) RZ1-K_0,6/1kV.

(4 mm² Cu)

Connexió CC entre Panells.

(4 mm² Cu)

String 1 i 2

(4 mm² Cu)

Tub corrugat Ø50mm

VEURE DETALL
PLANTA BAIXA

Safata de canalització elèctrica de CC (100x35mm.)
Cable de terres.

(4 mm² Cu)

Connexió CA. RZ1-K_0,6/1kV.

(4x4+TT mm² Cu)

Muntant vertical (ascendent/descendent).
Punts de connexió plaques.
Punts de connexió plaques (terres).
Connexió a quadre elèctric general xarxa interior de consum.
S2

Panells fotovoltaics.
A

QFV

S2

Inversor.
Quadre protecció corrent alterna
Connexió a xarxa interior de terres de l'usuari.

S2
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S2
S2

S1
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Connexió CC(-) RZ1-K_0,6/1kV.

(4 mm² Cu)

Connexió CC entre Panells.
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String 1 i 2
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Tub corrugat Ø50mm
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DIMENSIONS SUPORT-CONTRAPES
EXEMPLE MUNTATGE

SISTEMA MUNTATGE

SUPORT + PANELL

SISTEMA FIXACIÓ PANELL
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Instal·lació fotovoltaica per
autoconsum.
Q.F.V.

1x4 mm²

INVERSOR FRONIUS
SYMO 10-3M

String 2

2x4 mm²
18 mòduls

2x4 mm²
Fusible 12A/1.000V
Sobretensions
1000 V

String 1

2x4 mm²
16 mòduls

2x4 mm²
Fusible 12A/1.000V
Sobretensions
1000 V

4x4 mm²

4x4 mm²

Interruptor
Diferencial
4P 40A
30 mA

I.G.M.

Fusibles

IGA

Comptador existent
de consum de la
Companyía , segons
RD 900/2015.

KWH

Sobretensions
KWH

XARXA DE BAIXA TENSIÓ
230/400 V 50 Hz

Q.E. Existent

Smat meter
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ANNEX VI – FITXES TÈCNIQUES

INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA A LA LLAR D’INFANTS

AJUNTAMENT DE VILOBÍ D’ONYAR
Travessera Casa de la Vila, 1, 17185 Vilobí d’Onyar, Girona

www.jinkosolar.com

PERC

Eagle PERC 60M

295-315 Watt

(5BB)

MONO CRYSTALLINE MODULE
Positive power tolerance of 0~+3%

ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001
certified factory.
IEC61215、IEC61730 certified products.

KEY FEATURES
5 Busbar Solar Cell:
5 busbar cell design improves module efficiency and offers better aesthetic
appearance for rooftop in stallation.

High Efficiency:
Higher module conversion efficiency(up to 19.24%) benefit from Passivated
Emmiter Rear Contact (PERC) technology.

PID RESISTANT:
PID RESISTANT

Excellent Anti-PID perform ance guarantee limited power degradation for mass
production.

Low-light Performance:
Advanced glass and cell surface textured design ensure excellent performance
in low-light tenvironment.

Severe Weather Resilience:
Certified to withstand: wind load (2400 Pascal) and snow load (5400 Pascal).

Durability against extreme environmental conditions:
High salt mist and ammonia resistance certified by TUV NORD.

LINEAR PERFORMANCE WARRANTY

Guaranteed Power Performance

10 Year Product Warranty

25 Year Linear Power Warranty

linear performance warranty

100%

Add

97%

ition

95%
90%

Standard performance warranty
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80.2%

1

5

12
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Engineering Drawings
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Electrical Performance & Temperature Dependence
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35 + 1

Current-Voltage & Power-Voltage
Curves (295W)

Temperature Dependence
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Ⅰ
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Mechanical Characteristics
9

5.5

CellType

4.5

7.7

14

55

8

35

3

55

35

Mono-crystallinePERC156×156mm(6inch)

No.ofcells

60(6×10)

Dimensions

1650×992×35mm(65.00×39.05×1.37inch)
19.0kg(41.9lbs)

Weight
FrontGlass

3.2mm,HighTransmission,LowIron,TemperedGlass

Packaging Configuration

Frame

(Twopallets=Onestack)

JunctionBox

30pcs/pallet,60pcs/stack,840pcs/40'HQContainer

²
OutputCables TÜV1×4.0mm,Length:900mmorCustomizedLength

AnodizedAluminiumAlloy
IP67Rated

SPECIFICATIONS
ModuleType

JKM295M-60
STC

NOCT

JKM300M-60
STC

NOCT

JKM305M-60
STC

NOCT

JKM310M-60
STC

NOCT

JKM315M-60
STC

NOCT

MaximumPower(Pmax)

295Wp 220Wp

MaximumPowerVoltage(Vmp)

32.4V

30.4V

32.6V

30.6V

32.8V

30.8V

33.0V

31.0V

33.2V

31.2V

MaximumPowerCurrent(Imp)

9.10A

7.24A

9.21A

7.32A

9.30A

7.40A

9.40A

7.49A

9.49A

7.56A

Open-circuitVoltage(Voc)

39.7V

36.8V

40.1V

37.0V

40.3V

37.2V

40.5V

37.4V

40.7V

37.6V

Short-circuitCurrent(Isc)

9.61A

7.89A

9.72A

8.01A

9.83A

8.12A

9.92A

8.20A

10.04A

8.33A

ModuleEfficiencySTC(%)

18.02%

300Wp 224Wp

305Wp 227Wp

18.94%

18.63%

18.33%

OperatingTemperature(℃)

-40℃~+85℃

Maximumsystemvoltage

1000VDC (IEC)

Maximumseriesfuserating

19.24%

0~+3%

TemperaturecoefficientsofPmax

-0.39%/℃

TemperaturecoefficientsofVoc

-0.29%/℃

TemperaturecoefficientsofIsc

0.048%/℃

Nominaloperatingcelltemperature(NOCT)

NOCT:

315Wp 235Wp

20A

Powertolerance

STC :

310Wp 231Wp

Irradiance1000W/m 2

Irradiance800W/m 2

45±2℃

CellTemperature25°C

AmbientTemperature20°C

AM=1.5

AM=1.5

WindSpeed1m/s

* Powermeasurementtolerance:±3%

The company reserves the final right for explanation on any of the information presented hereby. EN-JKM-315M-60-PERC_v1.0_rev2017

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

FRONIUS SYMO
/ Máxima flexibilidad para las aplicaciones del futuro

N
W

100

E
0

S

/ Tecnología
SnapINverter

/ Comunicación
de datos integrada

/ Diseño
SuperFlex

/ Seguimiento
inteligente GMPP

/ Smart Grid
Ready

/ Inyección cero

/ Con un rango de potencia nominal entre 3,0 y 20,0 kW, el Fronius Symo es el inversor trifásico sin transformador
para todo tipo de instalaciones. Gracias a su flexible diseño, el Fronius Symo es perfecto para instalaciones en superficies irregulares o para tejados con varias orientaciones. La conexión a Internet a través de WLAN o Ethernet y la facilidad de integración de componentes de otros fabricantes hacen del Fronius Symo uno de los inversores con mayor flexibilidad en comunicaciones en el mercado. El inversor Fronius Symo puede completarse de manera opcional con un
Fronius Smart Meter, que es un equipo que envía la información más completa al sistema de monitorización, consiguiendo además, que el inversor no incluya energía a la red eléctrica.
DATOS TÉCNICOS FRONIUS SYMO (3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-3-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M)
DATOS DE ENTRADA
Máxima corriente de entrada (Idc máx. 1 / Idc máx. 21))
Máx. corriente de cortocircuito por serie FV (MPP1/MPP21))
Mínima tensión de entrada (Udc mín.)
Tensión CC mínima de puesta en servicio (Udc arranque)
Tensión de entrada nominal (Udc,r)
Máxima tensión de entrada (Udc máx.)
Rango de tensión MPP (Umpp mín. – Umpp máx.)
Número de seguidores MPP
Número de entradas CC
Máxima salida del generador FV (Pdc máx.)

DATOS DE SALIDA
Potencia nominal CA (Pac,r)
Máxima potencia de salida
Máxima corriente de salida (Iac máx.)
Acoplamiento a la red (rango de tensión)
Frecuencia (rango de frecuencia)
Coeficiente de distorsión no lineal
Factor de potencia (cos φac,r)

DATOS GENERALES
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)
Peso
Tipo de protección
Clase de protección
Categoría de sobretensión (CC / CA) 2)
Consumo nocturno
Concepto de inversor
Refrigeración
Instalación
Margen de temperatura ambiente
Humedad de aire admisible
Máxima altitud
Tecnología de conexión CC
Tecnología de conexión principal
Certificados y cumplimiento de normas
1)
2)
3)

SYMO 3.0-3-S

200 - 800 V

SYMO 3.7-3-S

6,0kW pico

250 - 800 V
1
3
7,4kW pico

SYMO 3.0-3-S

SYMO 3.7-3-S

3.000 W
3.000 VA
4,3 A

SYMO 3.0-3-S

SYMO 4.5-3-S SYMO 3.0-3-M SYMO 3.7-3-M SYMO 4.5-3-M
16 A / 16 A
24 A / 24 A
150 V
200 V
595 V
1.000 V
300 - 800 V

9,0kW pico

6,0kW pico

150 - 800 V
2
2+2
7,4kW pico

SYMO 4.5-3-S SYMO 3.0-3-M SYMO 3.7-3-M SYMO 4.5-3-M

3.700 W
4.500 W
3.000 W
3.700 W
3.700 VA
4.500 VA
3.000 VA
3.700 VA
5,3 A
6,5 A
4,3 A
5,3 A
3~NPE 400 V / 230 V o 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %)
50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)
<3%
0,70 - 1 ind. / cap.
0,85 - 1 ind. / cap.

SYMO 3.7-3-S

9,0kW pico

4.500 W
4.500 VA
6,5 A

SYMO 4.5-3-S SYMO 3.0-3-M SYMO 3.7-3-M SYMO 4.5-3-M
645 x 431 x 204 mm

16,0 kg

19,9 kg
IP 65
1
2/3
<1W
Sin Transformador
Refrigeración de aire regulada
Instalación interior y exterior
-25 - +60 °C
0 - 100 %
2.000 m / 3.400 m (rango de tensión sin restricciones / con restricciones)
3 x CC+ y 3 x CC bornes roscados 2,5 - 16 mm²
4 x CC+ y 4 x CC bornes roscados 2,5 - 16mm2 3)
5 polos CA bornes roscados 2,5 - 16 mm²
5 polos CA bornes roscados 2,5 - 16mm2 3)
ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100,
AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777 1), CEI 0-21 1), NRS 097

Esto se aplica a Fronius Symo 3.0-3-M, 3.7-3-M y 4.5-3-M.
De acuerdo con IEC 62109-1.
16 mm² sin necesidad de terminales de conexión. Más información sobre la disponibilidad de inversores en su país en www.fronius.es.

REDUCCIÓN DE TEMPERATURA FRONIUS SYMO 4.5-3-S
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DATOS TÉCNICOS FRONIUS SYMO (3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-3-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M)
RENDIMIENTO
Máximo rendimiento
Rendimiento europeo (ηEU)
η con 5 % Pac,r 1)
η con 10 % Pac,r 1)
η con 20 % Pac,r 1)
η con 25 % Pac,r 1)
η con 30 % Pac,r 1)
η con 50 % Pac,r 1)
η con 75 % Pac,r 1)
η con 100 % Pac,r 1)
Rendimiento de adaptación MPP
1)

SYMO 3.0-3-S

SYMO 4.5-3-S

SYMO 3.0-3-M

SYMO 3.7-3-M

SYMO 4.5-3-M

96,9 %
81,6 / 87,8 / 82,8 %
87,9 / 93,6 / 90,5 %
91,9 / 96,0 / 94,1 %
92,9 / 96,6 / 95,2 %
93,5 / 97,0 / 95,8 %
94,6 / 97,7 / 96,8 %
95,0 / 97,9 / 97,4 %
95,1 / 98,0 / 97,5 %

97,2 %
83,4 / 90,3 / 85,0 %
89,2 / 94,1 / 91,2 %
92,8 / 96,5 / 95,1 %
93,5 / 97,0 / 95,8 %
94,2 / 97,3 / 96,3 %
94,9 / 97,8 / 97,2 %
95,1 / 98,0 / 97,5 %
95,0 / 98,0 / 97,6 %

SYMO 3.7-3-M

SYMO 4.5-3-M

98,0 %
96,2 %
80,3 / 83,6 / 79,1 %
87,8 / 91,0 / 86,2 %
92,6 / 95,0 / 92,6 %
93,4 / 95,6 / 93,8 %
94,0 / 96,3 / 94,5 %
95,2 / 97,3 / 96,3 %
95,6 / 97,7 / 97,0 %
95,6 / 97,9 / 97,3 %

96,7 %
83,4 / 86,4 / 80,6 %
90,1 / 92,5 / 88,7 %
93,7 / 95,7 / 93,6 %
94,5 / 96,4 / 94,7 %
95,0 / 96,7 / 95,4 %
96,9 / 97,6 / 96,7 %
96,2 / 97,8 / 97,3 %
96,2 / 98,0 / 97,5 %

SYMO 3.0-3-S

SYMO 3.7-3-S

97,0 %
96,5 %
84,8 / 88,5 / 82,8 % 79,8 / 85,1 / 80,8 %
91,7 / 93,7 / 90,3 % 86,5 / 91,6 / 87,7 %
94,6 / 96,3 / 94,5 % 90,8 / 95,3 / 93,0 %
95,2 / 96,8 / 95,4 % 91,9 / 96,0 / 94,2 %
95,6 / 97,2 / 95,9 % 92,8 / 96,5 / 95,1 %
96,4 / 97,7 / 97,0 % 94,3 / 97,5 / 96,5 %
96,6 / 98,0 / 97,4 % 94,9 / 97,8 / 97,2 %
96,6 / 98,0 / 97,5 % 95,0 / 98,0 / 97,4 %
> 99,9 %

Y con Umpp mín. / Udc,r / Umpp máx.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
Medición del aislamiento CC
Comportamiento de sobrecarga
Seccionador CC
Protección contra polaridad inversa

INTERFACES
WLAN / Ethernet LAN
6 inputs digitales y 4 inputs/outputs digitales
USB (Conector A) 2)
2 conectores RJ 45 (RS422) 2)
Salida de aviso 2)
Datalogger y Servidor web
Input externo 2)
RS485
2)

SYMO 3.7-3-S

También disponible en la versión light.

SYMO 4.5-3-S

SYMO 3.0-3-M

Sí
Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia
Sí
Sí

SYMO 3.0-3-S

SYMO 3.7-3-S

SYMO 4.5-3-S

SYMO 3.0-3-M

SYMO 3.7-3-M

Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)
Interface receptor del control de onda
Datalogging, actualización de inversores vía USB
Fronius Solar Net
Gestión de la energía (salida de relé libre de potencial)
Incluido
Interface S0-Meter / Input para la protección contra sobretensión
Modbus RTU SunSpec o conexión del contador

SYMO 4.5-3-M

DATOS TÉCNICOS FRONIUS SYMO (5.0-3-M, 6.0-3-M, 7.0-3-M, 8.2-3-M)
DATOS DE ENTRADA
Máxima corriente de entrada (Idc máx. 1 / Idc máx. 2)
Máxima corriente de cortocircuito por serie FV (MPP1/MPP2)
Mínima tensión de entrada (Udc mín.)
Tensión CC mínima de puesta en servicio (Udc arranque)
Tensión de entrada nominal (Udc,r)
Máxima tensión de entrada (Udc máx.)
Rango de tensión MPP (Umpp mín. – Umpp máx.)
Número de seguidores MPP
Número de entradas CC
Máxima salida del generador FV (Pdc máx.)

DATOS DE SALIDA
Potencia nominal CA (Pac,r)
Máxima potencia de salida
Máxima corriente de salida (Iac máx.)
Acoplamiento a la red (rango de tensión)
Frecuencia (rango de frecuencia)
Coeficiente de distorsión no lineal
Factor de potencia (cos φac,r)

DATOS GENERALES
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)
Peso
Tipo de protección
Clase de protección
Categoría de sobretensión (CC / CA) 1)
Consumo nocturno
Concepto de inversor
Refrigeración
Instalación
Margen de temperatura ambiente
Humedad de aire admisible
Máxima altitud
Tecnología de conexión CC
Tecnología de conexión principal
Certificados y cumplimiento de normas

SYMO 5.0-3-M

2)

SYMO 7.0-3-M

SYMO 8.2-3-M

228 - 800 V

267 - 800 V

16 A / 16 A
24 A / 24 A
150 V
200 V
595 V
1.000 V
163 - 800 V

195 - 800 V
2
2+2

10,0kW pico

12,0kW pico

14,0kW pico

16,4kW pico

SYMO 5.0-3-M

SYMO 6.0-3-M

SYMO 7.0-3-M

SYMO 8.2-3-M

5.000 W
5.000 VA
7,2 A

6.000 W
7.000 W
6.000 VA
7.000 VA
8,7 A
10,1 A
3-NPE 400 V / 230 V o 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %)
50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)
<3%
0,85 - 1 ind. / cap.

SYMO 5.0-3-M

SYMO 6.0-3-M

SYMO 7.0-3-M

8.200 W
8.200 VA
11,8 A

SYMO 8.2-3-M

645 x 431 x 204 mm
21,9 kg
IP 65
1
2/3
<1W
Sin Transformador
Refrigeración de aire regulada
Instalación interior y exterior
-25 - +60 °C
0 - 100 %
2.000 m / 3.400 m (rango de tensión sin restricciones / con restricciones)
4 x CC+ y 4 x CC bornes roscados 2,5 - 16mm2 2)
5 polos CA bornes roscados 2,5 - 16mm2 2)
ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100,
AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-21, NRS 097

De acuerdo con IEC 62109-1.
16 mm² sin necesidad de terminales de conexión.
Más información sobre la disponibilidad de inversores en su país en www.fronius.es.
1)

SYMO 6.0-3-M

19,9 kg
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DATOS TÉCNICOS FRONIUS SYMO (5.0-3-M, 6.0-3-M, 7.0-3-M, 8.2-3-M)
RENDIMIENTO
Máximo rendimiento
Rendimiento europeo (ηEU)
η con 5 % Pac,r 1)
η con 10 % Pac,r 1)
η con 20 % Pac,r 1)
η con 25 % Pac,r 1)
η con 30 % Pac,r 1)
η con 50 % Pac,r 1)
η con 75 % Pac,r 1)
η con 100 % Pac,r 1)
Rendimiento de adaptación MPP
1)

SYMO 5.0-3-M

SYMO 7.0-3-M

SYMO 8.2-3-M

97,6 %
88,7 / 93,1 / 89,0 %
92,0 / 95,9 / 94,7 %
94,5 / 97,3 / 96,3 %
95,1 / 97,6 / 96,7 %
95,4 / 97,7 / 97,0 %
95,9 / 98,0 / 97,5 %
95,9 / 98,0 / 97,6 %
95,8 / 97,9 / 97,5 %

97,7 %
89,8 / 93,8 / 90,6 %
92,8 / 96,1 / 94,5 %
95,0 / 97,6 / 96,6 %
95,5 / 97,7 / 97,0 %
95,8 / 97,8 / 97,2 %
96,2 / 98,0 / 97,6 %
96,2 / 98,0 / 97,6 %
96,0 / 97,8 / 97,5 %

SYMO 7.0-3-M

SYMO 8.2-3-M

98,0 %
97,3 %
84,9 / 91,2 / 85,9 %
89,9 / 94,6 / 91,7 %
93,2 / 96,7 / 95,4 %
93,9 / 97,2 / 96,0 %
94,5 / 97,4 / 96,5 %
95,2 / 97,9 / 97,3 %
95,3 / 98,0 / 97,5 %
95,2 / 98,0 / 97,6 %

97,5 %
87,8 / 92,6 / 87,8 %
91,3 / 95,6 / 93,0 %
94,1 / 97,1 / 95,9 %
94,7 / 97,5 / 96,5 %
95,1 / 97,7 / 96,8 %
95,7 / 98,0 / 97,5 %
95,7 / 98,0 / 97,6 %
95,7 / 97,9 / 97,6 %
> 99,9 %

Y con Umpp mín. / Udc,r / Umpp máx.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

SYMO 5.0-3-M

Medición del aislamiento CC
Comportamiento de sobrecarga
Seccionador CC
Protección contra polaridad inversa

INTERFACES
WLAN / Ethernet LAN
6 inputs digitales y 4 inputs/outputs digitales
USB (Conector A) 2)
2 conectores RJ 45 (RS422) 2)
Salida de aviso 2)
Datalogger y Servidor web
Input externo 2)
RS485
2)

SYMO 6.0-3-M

También disponible en la versión light.

SYMO 6.0-3-M

Sí
Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia
Sí
Sí

SYMO 5.0-3-M

SYMO 6.0-3-M

50

SYMO 7.0-3-M

Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)
Interface receptor del control de onda
Datalogging, actualización de inversores vía USB
Fronius Solar Net
Gestión de la energía (salida de relé libre de potencial)
Incluido
Interface S0-Meter / Input para la protección contra sobretensión
Modbus RTU SunSpec o conexión del contador

SYMO 8.2-3-M

DATOS TÉCNICOS FRONIUS SYMO (10.0-3-M, 12.5-3-M, 15.0-3-M, 17.5-3-M, 20.0-3-M)
DATOS DE ENTRADA
Máxima corriente de entrada (Idc máx. 1 / Idc máx. 2)
Máxima corriente de entrada total utilizada (Idc máx. 1 + Idc máx. 2)
Máxima corriente de cortocircuito por serie FV (MPP1 / MPP2)
Mínima tensión de entrada (Udc mín.)
Tensión CC mínima de puesta en servicio (Udc arranque)
Tensión de entrada nominal (Udc,r)
Máxima tensión de entrada (Udc máx.)
Rango de tensión MPP (Umpp mín. – Umpp máx.)
Número de seguidores MPP
Número de entradas CC
Máxima salida del generador FV (Pdc máx.)

DATOS DE SALIDA
Potencia nominal CA (Pac,r)
Máxima potencia de salida
Máxima corriente de salida (Iac máx.)
Acoplamiento a la red (rango de tensión)
Frecuencia (rango de frecuencia)
Coeficiente de distorsión no lineal
Factor de potencia (cos φac,r)

DATOS GENERALES
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)
Peso
Tipo de protección
Clase de protección
Categoría de sobretensión (CC / CA) 2)
Consumo nocturno
Concepto de inversor
Refrigeración
Instalación
Margen de temperatura ambiente
Humedad de aire admisible
Máxima altitud
Tecnología de conexión CC
Tecnología de conexión principal
Certificados y cumplimiento de normas

SYMO 10.0-3-M

SYMO 12.5-3-M

2)

SYMO 17.5-3-M

SYMO 20.0-3-M

33 A / 27 A
51,0 A
49,5 A / 40,5 A
200 V
200 V
600 V
1.000 V

270 - 800 V

320 - 800 V

15,0 kW peak

18,8 kW peak

2
3+3
22,5 kW peak

SYMO 10.0-3-M

SYMO 12.5-3-M

SYMO 15.0-3-M

10.000 W
10.000 VA
14,4 A

370 - 800 V

420 - 800 V

26,3 kW peak

30,0 kW peak

SYMO 17.5-3-M

SYMO 20.0-3-M

12.500 W
15.000 W
17.500 W
12.500 VA
15.000 VA
17.500 VA
18,0 A
21,7 A
25,3 A
3-NPE 400 V / 230 V o 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %)
50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)
2,0 %
1,5 %
1,5 %
0 - 1 ind. / cap.

1,8 %

SYMO 10.0-3-M

SYMO 12.5-3-M

SYMO 15.0-3-M

SYMO 17.5-3-M

20.000 W
20.000 VA
28,9 A

1,3 %

SYMO 20.0-3-M

725 x 510 x 225 mm
34,8 kg

43,4 kg
IP 66
1
1+2/3
<1W
Sin Transformador
Refrigeración de aire regulada
Instalación interior y exterior
-40 - +60 °C
0 - 100 %
2.000 m / 3.400 m (rango de tensión sin restricciones / con restricciones)
6 x CC+ y 6 x CC bornes roscados 2,5 - 16 mm2
5 polos CA bornes roscados 2,5 - 16 mm2
ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727,
AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097

14,0 A para tensiones < 420 V
De acuerdo con IEC 62109-1. Disponible rail DIN opcional para tipo 1 + 2 y tipo 2 de protección de sobretensión.
Más información sobre la disponibilidad de inversores en su país en www.fronius.es.
1)

SYMO 15.0-3-M

27 A / 16,5 A 1)
43,5 A
40,5 A / 24,8 A

REDUCCIÓN DE TEMPERATURA FRONIUS SYMO 20.0-3-M

99

POTENCIA DE SALIDA [W]

RENDIMIENTO [%]

CURVA DE RENDIMIENTO FRONIUS SYMO 20.0-3-M
98
97
96
95
94

24.000
20.000
16.000
12.000
8.000

93
4.000

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

POTENCIA DE SALIDA NORMALIZADA PAC /PAC,R

0,6

0,7

0,8

0,9

0

1

30

35

40

TEMPERATURA AMBIENTE [°C]

■ 420 VDC ■ 600 VDC ■ 800 VDC

45

50

■ 420 VDC ■ 600 VDC ■ 800 VDC

DATOS TÉCNICOS FRONIUS SYMO (10.0-3-M, 12.5-3-M, 15.0-3-M, 17.5-3-M, 20.0-3-M)
RENDIMIENTO

SYMO 10.0-3-M

SYMO 15.0-3-M

98,0 %
97,4%
87,9 / 92,5 / 89,2 %
91,2 / 94,9 / 92,8 %
94,6 / 97,1 / 96,1 %
95,4 / 97,3 / 96,6 %
95,6 / 97,5 / 96,9 %
96,3 / 97,9 / 97,4 %
96,5 / 98,0 / 97,6 %
96,5 / 98,0 / 97,6 %

97,6 %
88,7 / 93,1 / 90,1 %
92,9 / 96,1 / 94,6 %
95,4 / 97,3 / 96,6 %
95,6 / 97,6 / 97,0 %
95,9 / 97,7 / 97,2 %
96,4 / 98,0 / 97,5 %
96,5 / 98,0 / 97,6 %
96,5 / 97,8 / 97,6 %

97,8 %
91,2 / 94,8 / 92,3 %
93,4 / 96,0 / 94,4 %
95,9 / 97,4 / 96,7 %
96,2 / 97,6 / 97,0 %
96,5 / 97,8 / 97,3 %
96,9 / 98,1 / 97,7 %
97,0 / 98,1 / 97,8 %
97,0 / 98,1 / 97,7 %
> 99,9 %

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

SYMO 10.0-3-M

SYMO 12.5-3-M

SYMO 15.0-3-M

Medición del aislamiento CC
Comportamiento de sobrecarga
Seccionador CC
Protección contra polaridad inversa

SYMO 10.0-3-M

WLAN / Ethernet LAN
6 inputs digitales y 4 inputs/outputs digitales
USB (Conector A) 2)
2 conectores RJ 45 (RS422) 2)
Salida de aviso 2)
Datalogger y Servidor web
Input externo 2)
RS485
Y con Umpp mín. / Udc,r / Umpp máx.

SYMO 17.5-3-M

SYMO 20.0-3-M

98,1 %
97,8 %
91,6 / 95,0 / 92,7 %
94,0 / 96,4 / 95,0 %
96,1 / 97,6 / 96,9 %
96,4 / 97,8 / 97,2 %
96,6 / 97,9 / 97,4 %
97,0 / 98,1 / 97,7 %
97,0 / 98,1 / 97,8 %
96,9 / 98,1 / 97,6 %

97,9 %
91,9 / 95,2 / 93,0 %
94,8 / 96,9 / 95,8 %
96,3 / 97,8 / 97,1 %
96,7 / 97,9 / 97,4 %
96,8 / 98,0 / 97,6 %
97,0 / 98,1 / 97,8 %
97,0 / 98,1 / 97,7 %
96,8 / 98,0 / 97,6 %

SYMO 17.5-3-M

SYMO 20.0-3-M

Sí
Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia
Sí
Sí

INTERFACES

1)

SYMO 12.5-3-M

Máximo rendimiento
Rendimiento europeo (ηEU)
η con 5 % Pac,r 1)
η con 10 % Pac,r 1)
η con 20 % Pac,r 1)
η con 25 % Pac,r 1)
η con 30 % Pac,r 1)
η con 50 % Pac,r 1)
η con 75 % Pac,r 1)
η con 100 % Pac,r 1)
Rendimiento de adaptación MPP

2)

SYMO 12.5-3-M

SYMO 15.0-3-M

SYMO 17.5-3-M

SYMO 20.0-3-M

Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)
Interface receptor del control de onda
Datalogging, actualización de inversores vía USB
Fronius Solar Net
Gestión de la energía (salida de relé libre de potencial)
Incluido
Interface SO-Meter / Input para la protección contra sobretensión
Modbus RTU SunSpec o conexión del contador

También disponible en la versión light.
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FRONIUS SMART METER
/ Contador bidireccional para registrar
el consumo de energía en su hogar

/ El Fronius Smart Meter es un contador bidireccional que optimiza el autoconsumo y registra la curva de consumo de
su hogar. Gracias a la medición de alta precisión y la rápida comunicación a través del interface Modbus RTU, la
limitación de potencia remota, cuando hay límites impuestos, es más rápida y precisa que con el controlador S0. Junto
con Fronius Solar.web, ofrece una visión detallada del consumo de energía en su hogar. Para la solución de almacenaje
Fronius Energy Package basada en el Fronius Symo Hybrid, el Fronius Smart Meter permite realizar una gestión
sistematizada de los distintos flujos de energía, optimizando así la energía total. Es perfecto para su uso junto al Fronius
Symo, Fronius Symo Hybrid, Fronius Galvo, Fronius Primo, Fronius Eco y Fronius Datamanager 2.0.
FRONIUS SMART METER
DATOS TÉCNICOS
Tensión nominal
Máxima corriente
Sección de cable de entrada
Sección de cable de comunicación y neutro
Consumo de energía
Intensidad de inicio
Clase de precisión
Precisión de energía activa
Precisión de energía reactiva
Sobrecorriente de corta duración
Montaje
Carcasa (ancho)
Tipo de protección
Rango de temperatura de operación
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad)
Interface para el inversor
Display
1)

FRONIUS SMART METER 63A-3

FRONIUS SMART METER 50kA-3 1)

FRONIUS SMART METER 63A-1

400 – 415 V
3 x 63 A
1 – 16 mm2

400 – 415 V
3 x 50.000 A
0,05 - 4 mm²
0,05 – 4 mm2
2,5 W
40 mA
1
Class B (EN50470)
Class 2 (EN/IEC 62053-23)
30 x Imax / 0,5 s
Interior (Carril DIN)
4 módulos DIN 43880
IP 51 (marco frontal), IP 20 (terminales)
-25 - +55°C
89 x 71,2 x 65,6
Modbus RTU (RS485)
8 dígitos LCD

230 – 240 V
1 x 63 A
1 – 16 mm2

1,5 W

4 módulos DIN 43880

89 x 71,2 x 65,6
8 dígitos LCD

Disponible sin transformador de corriente. Más información sobre la correcta elección de los transformadores en www.fronius.es.

VENTAJAS
/ Limitación de potencia remota rápida y precisa
/ Junto con el Fronius Solar.web ofrece una visión detallada del consumo
de energía en su hogar
/ Optimiza la gestión de energía con la solución de almacenaje Fronius
Energy Package

1,5 W

2 módulos DIN 43880

89 x 35 x 65,6
6 dígitos LCD

ESQUEMA DE CONFIGURACIÓN

Modbus RTU
Monofásico / Trifásico

RED

INVERSOR
FRONIUS

CONSUMIDORES DEL HOGAR

Ruta de comunicación
Ruta de potencia

/ El Fronius Smart Meter es compatible con todos los inversores con un Interface RS485 (Modbus RTU). El Fronius Smart Meter funciona en paralelo con el
Datamanager 2.0 para los inversores Fronius IG Plus. El Fronius Smart Meter puede ser instalado en cualquier momento junto con el Fronius Datamanager
2.0, después de la puesta en marcha de un inversor.
1)

No es posible reducir la potencia del inversor.
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GENERADOR FV

ANNEX VII – PRESSUPOST

INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA A LA LLAR D’INFANTS

AJUNTAMENT DE VILOBÍ D’ONYAR
Travessera Casa de la Vila, 1, 17185 Vilobí d’Onyar, Girona

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL MAT_FV Material fotovoltaic
PAN002

u

Panell JINKO Eagle PERC 60M JKM315M-60
Mòdul solar fotov oltaic de cèl·lules de silici monocristal·lí, potència màx ima (Wp) 315 Wp, eficiència
19,24%, dimensions 1650x 992x 35 mm, pes 19 kg, amb caix a de connex ions. JINKO EAGLE PERC 60M 295-315
instal·lat

JKM315M-60

1,000 u

JKM315M-60

173,00

173,00

OP_1

0,486 h

Oficial 1a instal·lador

25,83

12,55

OP_2

0,486 h

Ajudant instal·lador

22,75

11,06

%

2,000

Mitjans aux iliars

196,60

3,93

TOTAL PARTIDA.....................................................

200,54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
INV002

u

FRONIUS SYMO 10-3-M
Inv ersor central trifàsic per a connex ió a x arx a, potència nominal de sortida 10 kW, Dimensions 725x 510x 225mm i
pes 34,8kg. Fronius Sy mo 10-3-M, instal·lat

SYMO10-3-M

1,000 u

SYMO10-3-M

2.669,00

2.669,00

OP_1

3,000 h

Oficial 1a instal·lador

25,83

77,49

OP_2

3,000 h

Ajudant instal·lador

22,75

68,25

%

2,000

Mitjans aux iliars

2.814,70

56,29

TOTAL PARTIDA.....................................................

2.871,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL VUIT-CENTS SETANTA-UN EUROS amb TRES CÈNTIMS
EST002

u

Estructura portant SOLARBLOC
Subministrament i instal·lació d'estructura de formigó autoportant sobre la coberta plana amb inclinació determinada
per a panells.
Inclou bloc, anclatges, brides, cargoleria d'acer inox idable. Inclou muntatge i instal·lacio.

SOLARBLOC

1,000 u

Bloc formigó estructura porant inclinat per a fix ació panells

20,00

20,00

OP_1

0,250 h

Oficial 1a instal·lador

25,83

6,46

OP_2

0,250 h

Ajudant instal·lador

22,75

5,69

%

2,000

Mitjans aux iliars

32,20

0,64

TOTAL PARTIDA.....................................................

32,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
SENS001

u

Fronius Smart meter 63A-3 trifàsic
Equip de monitorització i control Fronius per a consum i producció fotov oltaica.
Inclou també muntatge, programació, manuals d'usuari, formació als usuaris, posada en marx a i
demés elements necessaris per al correcte funcionament i compliment de les prescripcions
definides a la memòria i plànols.

SM63A3

1,000 u

SM63A3

121,00

121,00

OP_1

1,000 h

Oficial 1a instal·lador

25,83

25,83

OP_2

1,000 h

Ajudant instal·lador

22,75

22,75

%

2,000

Mitjans aux iliars

169,60

3,39

TOTAL PARTIDA.....................................................

172,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-DOS EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

8 de agosto de 2019
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL MAT_ELEC Material elèctric
CABFV4

m

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

CAB_FV_4

1,000

Cable unipolar fotov oltaic 4mm2

0,56

0,56

OP_1

0,022 h

Oficial 1a instal·lador

25,83

0,57

OP_2

0,022 h

Ajudant instal·lador

22,75

0,50

%

2,000

Mitjans aux iliars

1,60

0,03

TOTAL PARTIDA.....................................................

1,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
CABTT4

m

Cable unipolar terra
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 4 mm² de secció,
amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
amb baix a emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la sev a tensió assignada de 0,6/1 kV. Conductor de terra,
color v erd-groc. Inclou muntatge i instal·lació.

CAB_TT_4

1,000 m

Cable uniplar terra 4mm2

0,64

0,64

OP_1

0,018 h

Oficial 1a instal·lador

25,83

0,46

OP_2

0,018 h

Ajudant instal·lador

22,75

0,41

%

2,000

Mitjans aux iliars

1,50

0,03

TOTAL PARTIDA.....................................................

1,54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
TB003

m

Safata de reixa 35x100
Safata metal·lica de reix a de 35x 100mm incloent els seus elements de montatge per a allotjament de cablejat elèctric i tapa.

TB_003

1,000 m

Safata de reix a 35x 100

13,56

13,56

OP_1

0,170 h

Oficial 1a instal·lador

25,83

4,39

OP_2

0,086 h

Ajudant instal·lador

22,75

1,96

TOTAL PARTIDA.....................................................

19,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
CON001

u

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

CON_001

1,000 1

Connectors MC4 per a connex ió ràpida cablejat fotov oltàic

10,72

10,72

OP_1

0,030 h

Oficial 1a instal·lador

25,83

0,77

%

2,000

Mitjans aux iliars

11,50

0,23

TOTAL PARTIDA.....................................................

11,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
QE1

u

Quadre elèctric

QE_1

1,000 u

Armari distribució

OP_1

0,323 h

Oficial 1a instal·lador

%

2,000

Mitjans aux iliars

144,60

144,60

25,83

8,34

152,90

3,06

TOTAL PARTIDA.....................................................

156,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-SIS EUROS

8 de agosto de 2019
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI

QUANTITAT UD

FUS1

DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

u

Fusibles PV 1000V

FUS_1

1,000 u

Fusibles PV 1000V

0,73

0,73

FUS_2

1,000 u

Portafusibles

4,29

4,29

OP_1

0,238 h

Oficial 1a instal·lador

25,83

6,15

%

2,000

Mitjans auxiliars

11,20

0,22

TOTAL PARTIDA .....................................................

IMPORT

11,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
ST1

u

Protecció sobretensions transitories

ST_1

1,000 u

Protector sobretensions trasnsitories

OP_1

0,323 h

Oficial 1a instal·lador

%

2,000

Mitjans auxiliars

152,88

152,88

25,83

8,34

161,20

3,22

TOTAL PARTIDA .....................................................

164,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
MAG4P25A

u

Interruptor magnetotèrmic 4P 25A
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A, poder de tall 6 kA, corba
C, de 72x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes, segons UNE-EN 60898-1.

MAG_4P40A300M

1,000 u

Interruptor magnetotèrmic 4P 25A

80,54

80,54

OP_1

0,416 h

Oficial 1a instal·lador

25,83

10,75

%

2,000

Mitjans auxiliars

91,30

1,83

TOTAL PARTIDA .....................................................

93,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-TRES EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
DIF4P40A30MA

u

Interruptor diferencial 4P 40A 30mA clase A superimmunitzat
Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 300 mA, poder de
tall 6 kA, classe AC, de 72x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a
carril mitjançant grapes, segons UNE-EN 61008-1.

DIF_4P40A30M

1,000 u

Interruptor diferencial 4P 40A 30mA clase A superimmunitzat

OP_1

0,416 h

Oficial 1a instal·lador

%

2,000

Mitjans auxiliars

227,03

227,03

25,83

10,75

237,80

4,76

TOTAL PARTIDA .....................................................

242,54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
CAB5G4

m

Cable multiconductor 5G4mm2
Cable elèctric multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS), de fàcil pelat i estesa (estalvi del 30% del temps de mà
d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure recuit, flexible (classe 5), de 5G4 mm² de secció, aïllament de polietilè
reticulat (XLPE), de tipus DIX3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd, i amb les
següents característiques: no propagació de la flama, no propagació de l'incendi, baixa emissió de fums opacs, reduïda emissió de gasos tòxics, lliure de halògens, nul·la emissió de gasos corrosius, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred, resistència als rajos ultraviolat i resistència als agents químics. Segons UNE 21123-4.

CAB_5G4

1,000

Cable multiconductor 5g4mm2

2,41

2,41

OP_1

0,029 h

Oficial 1a instal·lador

25,83

0,75

OP_2

0,029 h

Ajudant instal·lador

22,75

0,66

%

2,000

Mitjans auxiliars

3,80

0,08

TOTAL PARTIDA .....................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

3,90

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

TB002

m

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Tub PVC 32mm
Tub corrugat i reforçat de PVC diàmetre 35mm., suports i kit de cargoleria per a coberta de x apa i kit de cargoleria,
subministrament i instal·lació.

TB_002

1,000 m

Tub PVC 32mm

1,89

1,89

OP_1

0,019 h

Oficial 1a instal·lador

25,83

0,49

OP_2

0,024 h

Ajudant instal·lador

22,75

0,55

%

2,000

Mitjans aux iliars

2,90

0,06

TOTAL PARTIDA.....................................................

2,99

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

CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL SEG_SALUT Seguretat i salut
SEG001
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA.....................................................

1.450,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS

8 de agosto de 2019
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI

QUANTITAT UD

DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL GESTIÓ Tràmits, legalització i gestió de projecte
TRAM001

u

Tramitació i legalització
S'inclou tramitació del punt de connexió FV, legalització a indústria, tramitació contracte fv i inscripció en el registre
d'autoconsum.
S'inclou el Certificat de Direcció i Final d'Obra que garanteixi la concordança de la instal·lació amb la documentació
tècnica presentada.
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .....................................................

400,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS EUROS
PROJ001

u

Projecte
S'inclou documentació projecte instal·lació fotovoltaica per a direcció de projecte i legalització.
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .....................................................

650,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS CINQUANTA EUROS
VISAT001

u

Visat projecte
S'inclou el visat del projecte per col·legi competent.
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .....................................................

220,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT EUROS
VISAT002

u

Certificat Actuació Professional
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .....................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VUITANTA EUROS

380,00

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

34,00

200,54

6.818,36

1,00

2.871,03

2.871,03

40,00

32,79

1.311,60

1,00

172,97

172,97

CAPITOL MAT_FV Material fotovoltaic
PAN002

u

Panell JINKO Eagle PERC 60M JKM315M-60

Mòdul solar fotovoltaic de cèl·lules de silici monocristal·lí, potència màxima (Wp) 315 Wp, eficiència
19,24% , dimensions 1650x992x35 mm, pes 19 kg, amb caixa de connexions. JINKO EAGLE
PERC 60M 295-315 instal·lat

INV002

u

FRONIUS SYMO 10-3-M

Inversor central trifàsic per a connexió a xarxa, potència nominal de sortida 10 kW, Dimensions
725x510x225mm i pes 34,8kg. Fronius Symo 10-3-M, instal·lat

EST002

u

Estructura portant SOLARBLOC

Subministrament i instal·lació d'estructura de formigó autoportant sobre la coberta plana amb inclinació
determinada per a panells.
Inclou bloc, anclatges, brides, cargoleria d'acer inoxidable. Inclou muntatge i instal·lacio.

SENS001

u

Fronius Smart meter 63A-3 trifàsic

Equip de monitorització i control Fronius per a consum i producció fotovoltaica.
Inclou també muntatge, programació, manuals d'usuari, formació als usuaris, posada en marxa i
demés elements necessaris per al correcte funcionament i compliment de les prescripcions
definides a la memòria i plànols.

TOTAL CAPITOL MAT_FV Material fotovoltaic....................................................................................................

8 de agosto de 2019

11.173,96

Pàgina

1

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

200,00

1,66

332,00

50,00

1,54

77,00

30,00

19,91

597,30

2,00

11,72

23,44

1,00

156,00

156,00

4,00

11,39

45,56

2,00

164,44

328,88

1,00

93,12

93,12

1,00

242,54

242,54

CAPITOL MAT_ELEC Material elèctric
CABFV4

m

Cable unipolar fotovoltaic 4mm2

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

CABTT4

m

Cable unipolar terra

Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 4
mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV. Conductor de terra, color verd-groc. Inclou muntatge i instal·lació.

TB003

m

Safata de reixa 35x100

Safata metal·lica de reixa de 35x100mm incloent els seus elements de montatge per a allotjament de
cablejat elèctric i tapa.

CON001

u

Connectors MC4 per a connexió ràpida cablejat fotovoltaica

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

QE1

u

Quadre elèctric

FUS1

u

Fusibles PV 1000V

ST1

MAG4P25A

u

u

Protecció sobretensions transitories

Interruptor magnetotèrmic 4P 25A

Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A, poder de
tall 6 kA, corba C, de 72x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i
fixació a carril mitjançant grapes, segons UNE-EN 60898-1.

DIF4P40A30MA

u

Interruptor diferencial 4P 40A 30mA clase A superimmunitzat

Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 300
mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de 72x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes, segons UNE-EN 61008-1.

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI

DESCRIPCIÓ

CAB5G4

m

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

5,00

3,90

19,50

4,00

2,99

11,96

Cable multiconductor 5G4mm2

Cable elèctric multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS), de fàcil pelat i estesa (estalvi del 30%
del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi
(AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure recuit, flexible (classe 5), de
5G4 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd, i amb les següents característiques: no propagació de
la flama, no propagació de l'incendi, baixa emissió de fums opacs, reduïda emissió de gasos tòxics,
lliure de halògens, nul·la emissió de gasos corrosius, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al
fred, resistència als rajos ultraviolat i resistència als agents químics. Segons UNE 21123-4.

TB002

m

Tub PVC 32mm

Tub corrugat i reforçat de PVC diàmetre 35mm., suports i kit de cargoleria per a coberta de xapa i kit
de cargoleria, subministrament i instal·lació.

TOTAL CAPITOL MAT_ELEC Material elèctric .....................................................................................................

8 de agosto de 2019

1.927,30

Pàgina
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

1.450,00

1.450,00

CAPITOL SEG_SALUT Seguretat i salut
SEG001

TOTAL CAPITOL SEG_SALUT Seguretat i salut.................................................................................................

8 de agosto de 2019

1.450,00

Pàgina
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

400,00

400,00

1,00

650,00

650,00

1,00

220,00

220,00

1,00

380,00

380,00

CAPITOL GESTIÓ Tràmits, legalització i gestió de projecte
TRAM001

u

Tramitació i legalització

S'inclou tramitació del punt de connexió FV, legalització a indústria, tramitació contracte fv i inscripció
en el registre d'autoconsum.
S'inclou el Certificat de Direcció i Final d'Obra que garanteixi la concordança de la instal·lació amb la
documentació tècnica presentada.

PROJ001

u

Projecte

S'inclou documentació projecte instal·lació fotovoltaica per a direcció de projecte i legalització.

VISAT001

u

Visat projecte

S'inclou el visat del projecte per col·legi competent.

VISAT002

u

Certificat Actuació Professional

TOTAL CAPITOL GESTIÓ Tràmits, legalització i gestió de projecte .................................................................

1.650,00

TOTAL.........................................................................................................................................................................

16.201,26

RESUM DE PRESSUPOST

CAPITOL

RESUM

EUROS

MAT_FV

Material fotov oltaic..........................................................................................................................................

11.173,96

68,97

MAT_ELEC

Material elèctric..............................................................................................................................................

1.927,30

11,90

SEG_SALUT

Seguretat i salut.............................................................................................................................................

1.450,00

8,95

GESTIÓ

Tràmits, legalització i gestió de projecte.............................................................................................................

1.650,00

10,18

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL
13,00% Despeses Generals.......................
6,00% Benefici industrial..........................

%

16.201,26

2.106,16
972,08

SUMA DE G.G. y B.I.

3.078,24

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA (sIVA)

19.279,50

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

4.048,70

TOTAL PRESSUPOST GENERAL

23.328,20

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES MIL TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb VINT CÈNTIMS
, a 1 d'agost de 2019.
LA PROPIETAT

8 de agosto de 2019

L´ENGINYER

Pàgina
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