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Introducció

En el marc de la iniciativa de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per la
implementació d’instal·lacions fotovoltaiques en edificis municipals, s’han
realitzat els següents 8 projectes per autoconsum fotovoltaic.
Els següents projectes responen a la importància d’implementar energies
renovables en el consum elèctric municipal.
El consum elèctric dels edificis municipals tenen en major mesura un
consum centrat en hores diürnes permetent una adequació del consum a
les hores de generació elèctrica de les instal·lacions fotovoltaiques.
S’han plantejat instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum individual
directe, permetent un aprofitament instantani de l’electricitat generada, i
en la modalitat de compensació simplificada d’excedents. Els excedents que
hi hagi seran compensats en les corresponents factures elèctriques.
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DOCUMENT I:
MEMÒRIA TÈCNICA I ANNEXOS
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1. ANTECEDENTS
En una aposta per canviar el model energètic actual i avançar cap a la sobirania energètica,
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès té com a objectiu la generació d’energia solar de km0
procedent d’energia fotovoltaica per auto-abastir elèctricament part dels seus consums i molt
possiblement en una futura fase d’ampliació optar per l’autoconsum col·lectiu per abastir més
establiments municipals i/o ciutadans del seu voltant més proper.
En un estat d’emergència climàtica els ajuntaments han de ser un punt clau cap a una Transició
Energètica on l’eficiència energètica i la generació renovable local juguen un paper fonamental per
assolir aquests objectius.
A través de la Subvenció del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 20202024 - Generalitat de Catalunya en el marc europeu per a la mitigació del canvi limàtic, l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès està adherit al Pacte d’alcaldes i alcaldesses, un compromís voluntari
dirigit als ens locals per a reduir en un 20% les emissions CO2eq per al 2020, mitjançant l’increment
d’un 20% de les energies renovables i una reducció del consum
energètic del 20%. Els municipis donen compliment a aquest compromís amb la implementació del
Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES), un document estratègic local que inclou un inventari de
les emissions i les accions a dur a terme, que calen avaluar i actualitzar cada quatre anys.

2. OBJECTE I TITULAR
2.1. OBJECTE

El present document té per objectiu definir les condicions tècniques de la instal·lació solar
fotovoltaica connectada a la xarxa interna que es té previst realitzar sobre la coberta del Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès situat a Plaça de la Vila, 1, 08192 Sant Quirze del Vallès, Barcelona, en
regim d’autoconsum directe amb compensació d’excedents.
La instal·lació fotovoltaica tindrà una potència nominal de 6 kWn i es connectarà en règim
d’autoconsum de petita potència segons RD 1.699/2011 del 18 de novembre, pel qual es regula la
connexió a la xarxa d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica de petita potència i RD
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244/2019 pel que es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats
de subministrament amb autoconsum.
L’objectiu principal de la instal·lació projectada és la generació d’energia elèctrica provinent de fonts
renovables per poder abastir part del consum de l’emplaçament.
La instal·lació s’ha dissenyat de manera que es pugui aprofitar el màxim d’energia elèctrica generada
de forma renovable, abocant els excedents a la xarxa.

2.2. TITULAR

El titular de la instal·lació serà l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès El resum de les dades són les
següents:
Titular de la instal·lació:
Nom: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
CIF: P0823800H
Adreça: Plaça de la Vila, 1, 08192 Sant Quirze del Vallès
Promotor de la instal·lació:
Nom: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
CIF: P0823800H
Adreça: Plaça de la Vila, 1, 08192 Sant Quirze del Vallès
Enginyeria:
Nom: SOM CONFORT SOLAR, SCCL
CIF: F67136473
Adreça: Avinguda 11 de setembre, 75 – baixos (08208 – Sabadell, Barcelona)
Coordinació de Seguretat:
Nom: Medea prevencio i seguretat SL
CIF: B64156532
Adreça: Avenida catalunya 109 – Loc (08756 – La palma de cervelló – Bacelona)
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3. EMPLAÇAMENT I ACCESSOS
La instal·lació s’ubicarà a la seu de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. A continuació es detalla
la situació geogràfica de l’edifici:

Coordenades UTM

23313,3 ; 98373,5 Huso 31

Coordenades geogràfiques

41.53316 ; 2.08104

Ref. Cadastral

3486007DF2938N0001DE

Codi Postal

08192

Direcció Postal

Plaça de la Vila, 1

Figura 1. Ubicació Instal·lació Font: Google maps
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3.1. TAULA RESUM DEL PROJECTE

TAULA RESUM DEL PROJECTE
Producció anual (kWh/any)

7.151

Potència nominal (kWn)

6

Potència pic (kWp)

6,15

P.E.C del projecte amb IVA (€)

15.671,37

Potència i nombre de mòduls fotovotaics

410Wp i 15 panells

Estalvis generats anualment (€/any)

838

Potència i nombre d’inversors

1 inversor de 6 kWn

Cobertura solar (%)

7%

Estalvi CO2 anual (kg/any)

3.355

Amortització sense subvencions

15,6
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3.2. RESUM DEL PRESSUPOST
CAPÍTOLS

IMPORT

CAPÍTOL 1: ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA

1.725,00 €

CAPÍTOL 2: CAPTACIÓ

2.095,00 €

CAPÍTOL 3: INVERSORS

1.586,50 €

CAPÍTOL 4: DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

877,15 €

CAPÍTOL 5: PROTECCIONS

900,00 €

CAPÍTOL 6: MONITORITZACIÓ

500,00 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL PEL CÀLCUL DEL (I.C.I.O):

7.683,65 €

CAPÍTOL 7: SERVEIS AUXILIARS PER LA INSTAL∙LACIÓ

845,00 €

CAPÍTOL 8: LEGALITZACIÓ

800,00 €

CAPÍTOL 9: IMPREVISTOS D'OBRA

675,00 €

CAPÍTOL 10: SEGURETAT I SALUT

880,00 €

TOTAL EXECUCIÓ + MATERIAL + SEGURETAT I SALUT

10.883,65 €

Despeses generals (13%)

1414,87 €

Benefici Industrial (6%)

653,02 €

PRESSUPOST D'EXECUCCIÓ PER CONTRACTE

12.951,54 €
I.V.A. (21%)

PRESSUPOST D'EXECUCCIÓ PER CONTRACTE AMB IVA

2.719,82 €
15.671,37 €

El pressupost per a l’execució del projecte corresponent a la instal∙lació fotovoltaica per autoconsum de
6kW sobre la coberta de L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès és de (# 12.951,54 #) IVA no inclòs.
Sabadell a 28 de Maig de 2021

El Facultatiu,
Andrés Cano
Enginyer Tècnic Industrial Col∙legiat nº 26.548
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4. NORMATIVA APLICABLE
 Ordre 9 de març de 1971 per la que s’aprova la Ordenança General de Seguretat i higiene en el
treball.

 Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en
centrals elèctriques i centres de transformació.

 Llei 31/1995 Reglament de Seguretat i Higiene en el treball. Aprovada pel Reial Decret 1829/1995, de
10 de Novembre.

 Decret 308/1996, de 2 d’agost, sobre procediment administratiu aplicables a les instal∙lacions en
règim especial.

 Reial Decret 1627/97 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
 Llei del Sector Elèctric 54/1997 del 24 de novembre de 1997, estableix un nou marc de funcionament
del sistema elèctric Espanyol. Estableix un règim especial per aquelles instal∙lacions que utilitzen fonts
d’energia renovables, amb una potència instal∙lada menor de50MW.

 Reial Decret 2818/1998 del 30 de Novembre sobre producció d’energia elèctrica per a instal∙lacions
alimentades per recursos o fonts d’energia renovable, residus i/o cogeneració. Defineix les condicions
per a acollir-se al règim especial de producció d’energia elèctrica, així com determina les primes que es
poden obtenir amb la venta d’energia elèctrica.

 Reial Decret 1955/2000 de l’1 de desembre, per el que es regulen les activitats de transport, distribució,
comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal∙lacions d’energia elèctrica.

 Reial Decret 614/2001 Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors
vers el risc elèctric.

 Decret 352/2001, de 18 de desembre, sobre procediment administratiu aplicable a les instal∙lacions
d’energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica (DOGC 3544, de02/01/2002).

 Reial Decret 842/2002 del 2 d’agost pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió
(REBT) i les seves instruccions complementàries.

 Ordre de 30 de setembre de 2002, per la que se estableix el procediment per prioritzar l’accés i la
connexió a la xarxa elèctrica per evacuació d’energia de les instal∙lacions de generació contemplades en
el RD 2818/1998 sobre producció d'energia elèctrica per instal∙lacions proveïdes per recursos o fonts
d'energia renovables, residus i cogeneració.

 Reial Decret 314/2006 del 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació.
 Reial Decret 1110/2007, de 24 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament unificat de punts de mesura del
sistema elèctric.

 Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel que s’aprova el document bàsic «DB-HR Protecció vers al
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soroll» del Codi Tècnic de l’edificació i es modifica el Reial Decret 314/2006.

 RD 1699/2011, de 18 de novembre, pel que es regula la connexió a xarxa d’instal∙lacions de producció
de petita potència.

 Condicions Tècniques de l’IDAE d’instal∙lacions solars fotovoltaiques connectades a xarxa, publicades
al 2011.

 RD 1/2012, de 27 de gener pel que es procedeix a la suspensió dels procediments de preasignació de
retribució i a la supressió dels incentius econòmics per a noves instal∙lacions de producció d’energia
elèctrica a partir de cogeneració, fonts d’energia renovables i residus.

 Llei 24/2013, de 26 de desembre del Sector Elèctric, en el seu article 9 defineix l’autoconsum i distingeix
vàries modalitats d’autoconsum.

 RD 413/2014, de 6 de juny que regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts
d’energia renovables, cogeneració i residus.

 RD244/2019 d’autoconsum, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas,
técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.

 Normativa CPR (Construction Products Regulation), de l’1 de juliol de 2016, pel qual es regula la
seguretat dels materials utilitzats en la construcció front al foc i matèries perilloses.

 Condicions tècniques que han de complir les instal∙lacions fotovoltaiques per a la connexió a la xarxa
de distribució d’ENDESA.

 Reial Decret‐llei 15/2018, del 5 d’Octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la
protecció dels consumidors.

5. TAULA RESUM CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ

A continuació s’indiquen els principals components que integren la instal∙lació:


Mòduls solars fotovoltaics (plaques o panells solars)



Inversors solars per connexió a xarxa



Estructura de suport dels mòduls; inclou sistema de fixació



Instal∙lació elèctrica DC; inclou el cablejat, canalitzacions i quadre proteccions DC



Instal∙lació elèctrica AC; inclou el cablejat, canalitzacions i quadre proteccions AC



Sistema de seguretat de posada a terra
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Sistema i connexió a xarxa interior



Sistema de monitoratge energètic



Sistemes de seguretat pel manteniment

Pel present projecte, es preveu la implantació de la instal∙lació i els seus elements segons els plànols de
definició del projecte, tal i com es pot veure en aquesta imatge de detall

Figura 2. Layout distribució panells

DADES GENERALS ARQUITECTÒNIQUES

Tipus d’integració:

Coberta plana transitable

Inclinació (graus)

2º

Orientació (graus azimut)

+2º (sud-oest)
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TIPUS INSTAL·LACIÓ
Tipologia
CUPS
Potència contractada/Tarifa
Referència Cadastral

Autoconsum Fotovoltaic amb compensació d’excedents, a xarxa interior
ES0031405054315001BB0F
P1 50 P2 50 P3 50 / 3.0A
3486007DF2938N0001DE

DADES PLANTA FOTOVOLTAICA
Nom que identifica la instal·lació

Fotovoltaica Autoconsum Ajuntament Sant Quirze del Vallès

Grup i subgrup de classificació

b.1.1

Potencia pic (kWp)

6,15

Potència nominal (kW)

6

Tipus de connexió

Trifàsica

Tipus d’estructura suport

Lastre (pes) & estructura inclinada d’alumini a 15 graus

INVERSOR/S DE POTÈNCIA
Número d’inversors de potència

1

Model d’inversor

Fronius Symo 6.0-3-M Full. Similar o equivalent, de característiques

iguals o superiors.
Potència dels inversors (kW)

6

Tensió/Freqüència

400/50Hz

CAMP FOTOVOLTAIC
Número total de mòduls

15

Tipus tecnologia i model

Crista·lins - JA Solar 410 W silver frame half-cut. Similar o equivalent,

de característiques iguals o superiors.
Potència dels mòduls (Wp)

410

Composició. Nº strings

1

Superfície Total

30,10 m2

Orientació del mòduls - azimut

+2º

Inclinació dels mòduls

15 º

Intensitat màxima mòdul Imp

9,79 A

Tensió màxima mòdul Vmp

41,88 V

Intensitat curtcircuit Isc mòdul

10,45A

Tensió circuit obert mòdul Voc

50,12 V

DADES GENERACIÓ
Estimació energia generada kWh/any

7.151

Producció específica KWh/KWp

1.160,76

Estalvi de CO2 (kg/any)

3.355
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6. DESCRIPCIÓ DEL TIPUS D’INSTALꞏLACIÓ
La instal·lació fotovoltaica es connectarà en règim d’autoconsum directe, segons RD 1.699/2011 del
18 de novembre, pel qual es regula la connexió a la xarxa d’instal·lacions de producció d’energia
elèctrica de petita potència i RD 244/2019 pel que es regulen les condicions administratives, tècniques
i econòmiques de les modalitats de subministrament amb autoconsum.
Tota l’energia generada per la instal·lació es connectarà en règim d’autoconsum directe amb
compensació d’excedents. La tarifa és 3.0. A continuació es presenta un quadre explicatiu:

Potència contractada (kW)

Potència pic de la instal·lació
Fotovoltaica (kWp)

P1 – 50, P2 – 50 P3 – 50

6,15

Segons el RD244/2019 la modalitat d’autoconsum amb compensació d’excedents. Acollida a
compensació i la connexió es realitzarà en la instal·lació interior del titular al embarrat del quadre
elèctric principal.

Es decideix fer una primera instal·lació per realitzar autoconsum directe i en una segona fase
d’ampliació es valorarà la seva modificació i ampliació per reconvertir-la en autoconsum compartit.
De moment, per aquest tipus d’instal·lació que no generarà gairebé cap tipus d’excedent, no compensa
el sobre cost tècnic, econòmic i administratiu de fer-la col·lectiva.
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7. ESTUDI ENERGÈTIC I DE RENDIMENTS

7.1. Premisses de dimensionat

El dimensionament s’ha realitzat a partir dels següents paràmetres:


Taula de dimensionament del Ajuntament de Sant Quirze, segons consums del establiment segons
document Ref. Expedient: 313/2019/SQVPT



Instal∙lació d’autoconsum segons RD244/2019



En l’elaboració del present Projecte es disposa dels plànols del Projecte As-built,. La informació que no
ha estat subministrada ha estat obtinguda per Som Confort Solar a les visites realitzades al
emplaçament.



Potència contractada en períodes 50kW P1, 50 kW P2, 50 kW P3.



Situació geogràfica: La irradiació i temperatura local s’han obtingut de la base de dades de la plataforma
"Photovoltaic Geographical Information System" (PVGIS) desenvolupada pel Centre de l’Energia de la
Comissió Europea (Joint Research Centre) i amb el programa de simulació PV∙SOL.



A continuació es pot veure l’orientació:
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3

1

2

Figura 3. Ubicació dels equips

Es plantegen les següents accions:


A la zona 1 els mòduls es col∙locaran a la coberta plana, que es una coberta transitable 1º amb algun
desnivell desigual a salvar durant la instal∙lació.



El sistema s’ha dissenyat per tenir la màxima potència i optimitzar l’ombrejat existent.



A la zona 2 es on es troba l’inversor fotovoltaic, a dins, a l’escala per accedir a la coberta .



A la zona 3, serà el punt de baixada del cablejat fins al quadre de proteccions.

Es manté la distribució mantenint l’azimut de l’edifici.
La planta quedaria configurada de la següent manera:
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Nº de

Potència

Nº mòduls

Nº de

Inversor

Potència

AIGUA DE

mòduls

unitària

per sèrie

sèries

(kWn)

total (kWp)

LA NAU

15

1

1x6

6,15

Nord

(Wp)
15

410

Per a dur a terme l’estimació de l’energia que produirà anualment la instal·lació, s’han utilitzat les
dades meteorològiques facilitades per PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System), de
l’Institute for Energy and Transport (IET) pertanyent al Joint Research Centre, de la Comissió Europea
(Unió Europea), per a la ciutat de Sant Quirze del Vallès. El PVGIS és una eina desenvolupada sota
l’acció SOLAREC per a contribuir a l’aplicació de les energies renovables a la Unió Europea com
una manera sostenible de subministrar l’energia a llarg termini mitjançant la realització de nous
desenvolupaments i tecnologies.

P h o t o v o l t a i c G e o g r a ph i ca l
System (PVGIS)

European Commission, Joint Research Centre Institute
for Energy, Renewable Energy Unit
Via Fermi 2749, TP 450, 210 27 Ispra (VA), Italy
tel: +39 0332 785273, fax: +39 0332 789268

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/

I nf orm a ti o n
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Les dades d’irradiació i temperatura en el punt del projecte segons PVGIS són les següents:
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S’ha utilitzat el programa PV·SOL dibuixant la ubicació dels obstacles i de la instal·lació per obtenir
possibles pèrdues per ombrejat:

Coberat Nord, orientació Sud

A continuació es presenten els resultats de la simulació de l’estimació de la producció anual que s’ha
realitzat amb el programa PV·SOL:

Tal i com es pot observar als resultats de la simulació, s’espera que la producció anual de la instal·lació
fotovoltaica se situï en 7.151 kWh i que el mes en el que s’assoleixi la punta de producció sigui el
mes de juliol, tal i com es pot observar a la següent figura, on apareix la representació gràfica de la
producció estimada diària per a cada mes i per unitat de potència instal·lada (kWh/kWp):
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Figura 4. Energia generada mes a mes

La cobertura solar estimada és la següent:

Figura 5. Cobertura solar mes a mes
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8. DESCRIPCIÓ DE LA INSTALꞏLACIÓ
La instal·lació fotovoltaica presenta una potència nominal de 6 kWn, composada per 15 mòduls
fotovoltaics de 410W amb una potència total pic de 6,15 kWp i es connectarà en regim d’autoconsum
en la línia interior de l’edifici. S’ha dissenyat amb 1 strings, de 15 mòduls.
Els mòduls s’instal·laran en una coberta plana transitable per acollir mòduls solars mitjançant uns
blogs de formigó i guies triangulars d’alumini. Les estructures presentaran la orientació de l’edifici i
la inclinació de 15 graus.
Coberta disponible :

Figura 6. Disponibilitat d’espais
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La connexió dels mòduls es durà a terme mitjançant els connectors ràpids que duen incorporats.
En la configuració dels strings s’han tingut en compte els obstacles i possibles ombrejaments d’arbres
o edificis colindants.
Els perfils seran d’alumini anoditzat i s’ancoraran sobre la coberta mitjançant daus de formigó (lastre)
i tac químic especials per a aquest tipus d’instal·lació. Els mòduls es subjecten als perfils d’alumini
mitjançant grapes de subjecció.
Important el desnivell que existeix en la coberta per tal d’escollir aquest tipus d’instal·lació i
estructura... que permetrà, amb la vareta roscada d’acer i M12, salvar aquests desnivells.

Figura 7. Desnivell existent a la coberta plana del edifici

A continuació es mostraran els paràmetres elèctrics definits per aquesta instal·lació:

Potencia
FV
Nº mòduls

mòdul

Vmp *CC

Imp String

Voc CC

Isc String

(W)

(V)*

CC (A)*

(V)*

CC (A)*

Potencia
pic
(Wp)

MPPT 1

15

410

MPPT 2

0

0

TOTAL

15

628,2
0

9,79

751,8

0

0

*Condicions Standard de mesura (STC). 100W/m2, AM 1,5 i 25ºC temp

10,45
0

6150
0
6150
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El dimensionament dels strings s’ha dissenyat de tal manera que la tensió de la mateixa es situï a
l’interval MPP o rang de tensió de l’inversor en el que aquest és capaç de seguir el punt de màxima
potència, optimitzant així el rendiment de la instal·lació.
La caixa de protecció de corrent continua inclourà: fusibles PV 1000 Vdc de 15 o 16 A gPV.
També s’incorporaràn descarregadors de sobretensions tipus II i el seccionador manual en càrrega
estarà incorporats dins del inversor com això ho acredita l’homologació de l’equip, per MPPT.
En cas d’instal·lar un inversor sense seccionador manual, s’incorporarà un seccionador extern de tall
en càrrega a la caixa de proteccions en continua.
A la sortida de la caixa de protecció de corrent continu, l’ string anirà a l’inversor de potència que es
connectaran pels connectors destinats d’entrada per garantir els seguiments independent dels
seguiments definits.
A la sortida de l’inversor de potència hi haurà la caixa de protecció d’alterna per protecció de la línia
mitjançant un interruptor magneto-tèrmic i un relé diferencial de tipus A i un sobretensions d’alterna
per transitòries, que aniran directament al quadre de protecció i mesura de la fotovoltaica, a la sortida
de la qual es connectarà amb el quadre principal del l’edifici.
L’inversor de potència i els quadres de protecció estaran al interior del edifici, a una paret interior
específicament reservada per aquesta instal·lació que es troba en l’escala d’accés a la coberta.
En cas d’instal·lació a l’exterior s’utilitzarà una paret nord on quedi protegit l’inversor de la radiació
directe i les caixes de proteccions seran d’almenys protecció IP65 estanques.
Existeix un pas d’instal·lacions al nord de la coberta per on baixa tot el cablejat i tubs dels equips de
climatització i s’aprofitarà per baixar també el cablejat fotovoltaic mitjançant una canaleta de
250x100mm i s’aprofitarà per tapar amb la canal les instal·lacions existents de baixada.
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La instal·lació i seguint el RD244/2019 comptarà amb el següent:
1. Un equip de mesura bidireccional que mesuri l’energia generada. Serà el mateix comptador
de companyia i que es troba a l’exterior.

Figura 7. Esquema de principi

La connexió es realitzarà en la línia interior de l’edifici. En el quadre principal del edifici, aigües avall
del IGA General.
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Figura 8. Punt de Connexió. Quadre general edifici

Totes les dades seran enviades via wifi mitjançant la monitorització del inversor i la seva plataforma
web.
Per tant s’instal·larà el meter corresponent i la connexió wifi via PLC amb cable per connectar amb
el router del edifici.

8.1. MÒDULS FOTOVOLTAICS I CAMP FOTOVOLTAIC

La instal·lació s’ha dissenyat amb mòduls mono-cristal·lins de 144 cèl·lules de 410 Wp de potència i
tecnologia mono-PERC i una eficiència d’almenys el 20,4%. Els mòduls compliran les següent
normatives i disposaran dels certificats següents:
-

Marcat CE segons la Directiva 2006/95/CE del Parlament Europeu.

-

IEC61215 (UNE-EN 6125) per a mòduls fotovoltaics de silici cristal·lí per us terrestre.

-

IEC 61730 (UNE-EN 61730, harmonitzada per la Directiva 2006/95/CE,
sobre la qualificació de la seguretat dels mòduls fotovoltaics.

-

Compliment de la norma UNE-EN 50380 sobre informació de les fulles
de dades i les plaques de característiques dels mòduls fotovoltaics.

-

Disposar de sistemes de qualitat en el seu procés de fabricació (normes ISO9001/
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ISO14001).

-

Certificat amb control de PID (Potential Induced Degradation)

A continuació es mostren les característiques principals que han de complir com a mínim els mòduls
fotovoltaics

Especificacions del mòdul:

La garantia del mòdul per desperfectes de fàbrica cobrirà com a mínim 10 anys, a més també garantirà
que la potència nominal real del producte arribarà com a mínim al 97% de la potència nominal
especificada a la placa del producte durant el primer any. A partir del segon any, la reducció anual de
la potència nominal real no superarà el 0,7% durant un període de 24 anys, de manera que en finalitzar
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el vint-i-cinquè any, la potència nominal real arribarà com a mínim el 80% de la potència nominal
especificada a la placa del producte.

Imatge 13.

Mínima garantia

La caixa de connexions dels mòduls porta incorporats díodes de derivació que eviten la possibilitat
d'averia de les cèl·lules, per ombrejats parcials d'un o diversos mòduls. A més a més són de tecnologia
cel·la partida, amb la qual cosa es com si fossin dos mòduls en 1 i no afectaria si la meitat del mòdul
es queda en ombra. Els panells presenten connectors ràpids per a facilitar la connexió dels mòduls. El
marc està fet amb aliatge d’alumini anoditzat i el vidre que cobreix i protegeix les cèl·lules és d’alta
transparència i té un espessor de 3,2mm.
Es subministrarà el manual de instal·lació per compliment amb les estructures a ser instal·lades per
evitar pèrdues de garanties futures.
L’entrega dels mòduls solars es realitzarà separada per corrents de funcionament (IMPP), marcats pel
fabricant, per tal de minimitzar les pèrdues de connexionat (mistmach). Serà condició imprescindible
que el Flash test entregat pel fabricant tingui aquesta classificació i que els mòduls solars vinguin
marcats, per poder fer la distribució en el camp d’una manera ràpida i efectiva.

8.2. INVERSOR O ONDULADOR

La funció bàsica d’aquest equip consisteix en convertir el corrent continu generat pels mòduls
fotovoltaics en corrent altern. La instal·lació constarà de un inversor de 6 kWn.
L’inversor realitza el seguiment del punt de màxima potència del sistema (MMP) en el rang de
tensions indicat a la taula. És a dir, en cada moment, d’acord a les condicions meteorològiques,
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l’inversor cercarà la tensió i intensitat de corrents màxims del sistema per a extreure la màxima
potència i així optimitzar la producció d'energia. Disposa de 2 seguidors del punt de màxima potència
(MMP) amb 2 àrees d’entrada diferenciades. En aquest cas només s’utilitzarà 1 MPPT i l’altre es
deixarà lliure.
Els inversors hauran de complir amb la normativa vigent per a aquest tipus d’instal·lacions, amb la
següent normativa que se cita a continuació:


Directiva de Baixa Tensió 2014/35/UE



Directiva de Compatibilitat Electromagnètica 2014/30/UE



Compleix amb la normativa establerta en el Reial Decret 1669/2011 sobre
connexió d’instal·lacions fotovoltaiques de petita potència a la xarxa de baixa
tensió:

o

Si la tensió a la línia de distribució cau per desconnexió de la mateixa o bé per
caiguda de la xarxa general, l'inversor no genera tensió en aquesta línia, fent
d'aquesta manera impossible el funcionament en illa, segons la norma UNE-EN
62116

o

La connexió automàtica a la xarxa es produeix quan la tensió de la xarxa està dintre
del rang comprès entre 340v i 440v i al mateix temps la freqüència de xarxa és
dintre del rang entre 49Hz i 51Hz. La desconnexió automàtica es produeix de forma
immediata quan la freqüència, la tensió, o ambdues no estan dintre dels límits
esmentats.

o

La desconnexió i reconnexió de l'inversor en el punt d'injecció es controlat pel
software. Aquest software i els seus retocs no són accessibles a l'usuari.

o

Reconnexió a la xarxa en 180seg. Quan la tensió i freqüència es trobin en els limita
establerts.

o

Compliment de separació galvànica segons normativa vigent.

o

Marcatge CE.

S’adjuntaran els certificats per garantir el compliment de les citades normatives.

A continuació es detallen les principals característiques tècniques de l’inversor:
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DADES TÈCNIQUES INVERSOR FRONIUS ‐ 6 KWn

8.3. ESTRUCTURES, SUPORTACIÓ DE MÒDULS, ANCORAMENT I CERTIFICAT DE SOLIDESA

El sistema d’ancoratge i els elements estructurals utilitzats proporcionaran bona resistència als
agents atmosfèrics. L’estructura suportarà vents forts, segons els valors mínims recollits en el Codi
Tècnic d’Edificació (CTE), en el seu apartat sobre “Seguridad Estructural-acciones en la edificación”
(SE-AE), així com altres agents atmosfèrics (pluja, calamarsa, neu, etc.).
Alhora d’instal∙lar els mòduls, les grapes no han d’entrar en contacte amb el vidre davanter i no han
de deformar l'estructura.
Així mateix, cal assegurar que s'eviten efectes d’ombres de les grapes sobre el mòdul i el marc del
mòdul no es pot modificar en cap circumstància.
És imprescindible fer servir com a mínim quatre grapes per cada mòdul, dues grapes a cada costat
llarg del mòdul i seguir les instruccions del fabricant per no perdre la garantia.
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Mitjançant blocs de formigó, segons càlcul de vents, s’aclaran les estructures triangulars d’alumini,
com en la següent foto exemple. Per tal de nivellar el camp fotovoltaic, s’utilitzaràn varetes d’acer
inoxidables de M12.

Figura 10. Estructura

L’empresa instal·ladora haurà d’aportar els càlculs estructurals segons la solució final triada.

Figura 11. Exemple Estructura
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El conjunt ha estat dimensionat per a suportar les accions que determina el “Código Técnico de la
edificación” (CTE), en concret el document bàsic sobre “Seguridad estructural”, CTE SE-AE. Les
carregues a considerar són:



Càrrega pel propi pes de l’estructura i mòduls (Acció permanent).



Càrrega pel pes de la neu (Acció variable).



Càrrega pel vent, frontal i de succió (Acció variable).

A continuació es detallen els càlculs de càrrega sobre la teulada:

Càlcul de les càrregues de vent

L’edifici on s’ubicarà la instal·lació fotovoltaica, està composada d’una coberta de morter d’almenys
4cm, transitable.
Aquest tipus d’estructura es capaç de soportar un pes de 500 kg/m2.
La càrrega que provocarà la instal·lació solar és la produïda per el propi pes de la instal·lació, més
les càrrgues del vent sobre ella mateixa, així com els pesos adicionals tals com la neu.

Càrrega deguda el pes de la instal·lació (qp)
Pes placa: 22,7 kg que por m2 serà = 22,7 kg /2,0 m2 = 11,35 kg/m2
Pes estructura: 50 kg/m2 (tant en sistema solarbloc com en sistema amb lastre trandicional)
Pes total de la instal·lació és de: 161,35 kg/m2 = 601,637 N/m2.

Càrrega deguda al vent (qe)
Són les produïdes pel vent, tant a tracció com a compresió.
El càlcul de les càrrgues de vent s’ha realitzat segons lo indicat al CTE (SE-AE)
El resultat es donat per la resta entre la càrrega de l’estructura buida i la càrrega deguda a la
instal·lació de panells solars.
La càrrega total és:

qe  qb  ce  c p
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On:

qb  0,5    vb

2

 = Densitat de l’aire = 1,25 Kg/m3
Vb= Valor bàsic de la velocitat del vent por zones. La zona es pren del mapa de la figura 1.
Ce= Coeficient d’exposició en edificis de fins a 8 plantas. Valor constant de 2.
Cp= Coeficient eòlic o de presió. En aquest cas, cubierta plana, es pren el valor segons la tabla D4.
En aquest cas, Sant Quirze del Vallès es dtroba dentro de la zona C, per aquesta zona, el valor de
la càrrega es de C= 0,52 kN/m2

Figura 1: zonificació del vent

qb  0,5    vb =0.5x1.25x0.522=0.169
2

Per el càlcul del coeficient de pressió exterior, es preñen els valors del CTE de la taula D.4
(coberta plana), essent la dirección del vent la que es motra en la figura.
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Ce= 2
Cp es prent per un valor d’inclinación de 15º i per les zones F, G, H i Ide la coberta.
Cp(F)= -1.4
Cp(G)= -0.9
Cp(H)= -0.7
Cp(I)= -0.2 0,2
*amb parapetos (0,05)
Para fer el còmput global de les càrregues de la coberta, donat que els panells están repartits per
tota la coberta, es prem el valor més desfavorable.
Cp(F)= -1.4
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Força a compressió:

qe  qb  ce  c p = 0.169 x 2x 0 = 0 kN/m2
Força a tracció:

qe  qb  ce  c p = 0.169 x 2x 1.4 =0.4732 kN/m2

Càrregues degudes a la neu (qn)
Les càrregues de neu varien en funció de les zones climàtiques d’hivern i de l’alçada respecte el
mar.
Les zones climàtiques es donen a la figura E.2. El punt en qüestió, es trova en la zona 2.
La alçada de la ubicació respecte el mar és de 188 metros.
Amb aquestes dades, es prem el valor de la càrrega de neu de la taula E.2.
Per una alçada de 188m, a la zona 2, la càrrega de neu és de 0,4 kN/m2 en horizontal.
El panel está a 15 º respecte a la horitzontal, per lo que la càrrega extra deguda a la neu será de
0,4 kN/m2 x cos15: 0.386
Es considerarà doncs la càrrega = 0.386 kN/m2
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Càrrega total sobre la coberta:
Criteri de combinació d’accions:

qt  1,35  q p  1,5  qv  0,5  1,5  qn kN/m2
qt = 1,35x 1,6135 + 1,5 x 0+ 0,15 x 0,386 = 2,236 kN/m2
La càrrega máxima que haurà d’aguantar la coberta deguda a la instal·lació fotovoltaica és de 228
kg/m2, la qual es menor a la carga mínima que aguanta la mateixa.

Hipòtesis amb tracció: pes propi menys tracció deguda al vent
qt = 1,35x 0,1635 - (1,5 x 0,4732) = - 0,4891 kN/m2
La tracció esperada máxima es situará en 49,87 kg/m2

Andrés Cano Pardo
Enginyer Tècni Industrial
COL CETIB 26548
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8.4. TRAÇAT LÍNIA DE DISTRIBUCIÓ

La línia de distribució en CC discorrerà per la coberta amb tub PVC tipus REXA per exteriors de
32mm fins a entrar per la paret nord de la part posterior de l’escala d’accès a la coberta, on discorrerà
desprès per l’interior d’aquesta fins arribar a la zona d’instal·lació dels equips: proteccions CC +
Inversor + proteccions AC, ja amb canaleta blanca UNEX de 60 x 60 cm.
Des de la paret d’instal·lacions fins al quadre General, que és realitzarà la connexió, es té que anar
per la façana posterior (nord).
Per tant es tornarà a sortir a la coberta per la canaleta i al exterior discorrerà amb tub PVC tipus
REXA per exteriors de 32mm fins a la façana nord, per fer la baixada.
Aquesta baixada es farà amb canal UNEX de 250x100mm.
Es baixarà fins arribar al fals sostre del quadre general.
Allà s’ubicarà un petit quadre per la fotovoltaica amb un magnetotèrmic degudament identificat. Es
connectarà la planta fotovoltaica i des de allà anirem a connectar al quadre general aigües avall del
IGA general.

8.5. LÍNIA D’EVACUACIÓ CC

El càlcul del cablejat s’ha realitzat segons defineix el REBT (Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió) a “Instruccions Tècniques Complementàries per a Baixa Tensió” (ITC-BT-07,ITC-BT-19 i
ITC-BT-40).
Els càlculs preveuen que la caiguda de tensió total (CC+CA) sigui inferior al 1,5%, tots els conductors
són de coure i per a ús en intempèrie, resistents als raigs ultraviolats i lliures d’halògens. Els cables
s’instal·laran sota dels mòduls i/o amb rejiband galvanitzat de distribució.
Els criteris utilitzats han estat:



Caiguda màxima de tensió admissible: Caiguda de tensió CC i AC menor a 1’5% en
condicions estàndard ( 25ºC-1000 W/m2).



Intensitat màxima admissible pel cable en servei permanent segons defineix el REBT per
cada tipus de conductor i de canalització. Segons la ITC-BT-40, el cables han estat
dimensionats per una intensitat no inferior a 125% de la màxima intensitat generada pel
generador.



El recorregut s’ha projectat de forma que minimitzi les distàncies per evitar pèrdues per
caigudes de tensió. El cable fotovoltaic és tipus ZZ-F (AS) 0,6/1 kV flexible Designació
UNE21123. El cablejat solar estarà molt ben identificat, indicant la sèrie i polaritat, al final
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de cada sèrie, per poder facilitar les tasques d’identificació i manteniment.


Tots els conductors d'interiors són del tipus no propagador de flama i lliure d'halògens.
RZ1- K(AS) 0,6/1KV

A continuació es defineixen les característiques i extensions necessàries de conductors per a
realitzar el cablejat de la instal·lació per a cada un dels següent trams definits:


Tram 1 Cablejat CC entre mòduls i fins la caixa fuscibles de CC
Uneix les sèries o strings de mòduls amb la caixa de connexió de protecció en continu i
seguidament amb l’inversor de potència.
Els conductors que connectaran els strings dels mòduls fotovoltaics a les caixes de connexió
es disposen les proteccions de corrent continu són específics per a instal·lacions solars.
Presenten una secció de 4 mm², són de coure flexible i aïllat amb doble capa tipus ZZ-F (AS)
1,8/1 kV. Seguidament es conduiran fins als inversor. La coberta del cable serà de color negre
(pol negatiu) i de color vermell (pol positiu, o bé amb marcatge amb cinta identificativa).

Les característiques mínimes d’aquest cablejat es:
o

Cables específics per a instal·lacions fotovoltaiques, lliure d’halògens, classe 5, segons UNEEN 60228.

o

Alta seguretat

o

Resistència a al intempèrie i raigs ultraviolats. EN 50618 i TUV 2Pfg1169-08

o

Treball a altes i baixes temperatures (-40ºC fins a 120º)

o

Presència d’aigua: AD8 submergida

o

Vida útil, 30 anys segons UNE-EN 60216-2

o

No propagació de flama segons UNE-EN 60332-1 e IEC 60332-1

o

Lliure d’halògens segons UNE-EN 60754 e IEC 60754

o

Reacció al fog CPR Eca, segons norma EN50575

Els cables s’etiquetaran per tal de facilitar la seva identificació, tant a la instal·lació en CC com en
CA. Es disposarà de connectors tipus multicontact MC4 de 4 mm2 per a la connexió entre conductors
i mòduls. Els mateixos connectors impedeixen connectar-los erròniament. En alguns strings parts es
necessari realitzar uns allargaments per unió dels mòduls en la mateixa sèrie, s’utilitzarà cable de 4
mm2 i es realitzaran amb connectors MC4.
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La unió del string entre fileres es farà protegit per l’estructura. Es posarà tub de PVC de 32 mm tipus
REXA per exteriors per recollir tot el cablejat fins a la caixa de CC, en aquest cas tenim 1 strings, 2
cables de 4 mm2 + el terra de 4mm2 en el primer tram fins al quadre proteccions CC i segon tram
fins al inversor, més el cablejat de protecció de terra.



Tram 2. Cablejat de sortida des de la caixa de protecció de corrent continu fins a
l’entrada de l’inversor de potència.
El cablejat de sortida de la caixa de protecció serà de 4 mm², són de coure flexible i aïllat
amb doble capa tipus ZZ-F (AS) 0,6/1 kV. Seran 1 serie i entrarà al inversor, per fer mesura
dels strings amb el corresponent connectors multicontact compatibles amb l’inversor.

8.6. LÍNIA DE DISTRIBUCIÓ EN CA

El càlcul de les seccions del cablejat en corrent altern (des de la sortida de l’inversor) asseguren una
caiguda de tensió total (CC+CA) admissible del 1,5 % com a màxim.



Tram 3. Cablejat des de la sortida de l’inversor fins al quadre de protecció en corrent
altern ubicat al costat del inversor
Els cables a instal·lar en el tram de l’inversor fins al quadre de protecció en corrent altern
serà cable amb designació RVZ1-K (AS) 0,6/1 KV, 4 x 10mm2 de secció. Aniran per canal
UNEX de 60x60 preparat per interiors.
El cablejat anirà sota safata aïllant amb tapa segons indica la ITC-BT30, amb temperatura de
servei de -25ºC a +90ºC. Segons EN50085-1..



Tram 4. Cablejat des del quadre general CA fins al quadre de protección i mesura de la
Fotovoltaica.

A la sortida del inversor de potència fins l’entrada del quadre de protecció i mesura general del edifici
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on es farà la connexió, segons el RD244/2019 ubicat a la Planta 0 i d’aquí a la caixa d’embarrats on
es connectarà amb la línia interior del edifici ubicat a la planta 0, al quadre general. La distancia
estimada es de 50 metres i el recorregut interior/exterior. El baixant del cablejat es realitzarà per
l’exterior del edifici, per la façana nord del edifici i en algun moment pel fals sostre. El cable té
designació RVZ1-K (AS) 0,6/1 KV serà de 4X10mm2 + TT.

8.7. DISPOSITIUS DE PROTECCIÓ

8.7.1. Dispositius de protecció de corrent continu

Incorporar les proteccions per a sobretensions i sobreintensitats.
Igualment s’ha considerat convenient instal·lar proteccions de continua exterior. Sera una caixa amb
1 entrada i 1 sortida. La caixa serà de doble aïllament i tindrà un grau de protecció IP65, estan
equipades amb porta-fusibles seccionables 1000 Vdc per a protegir la sèrie de mòduls amb una
intensitat superior a la corrent de disseny per a cada sèrie i per a protegir de possibles corrents que
pogueren danyar l’inversor. Cada fusible de corrent continu serà de 15 o 16A gPV, valor suficient
per a suportar els corrents de curtcircuit de cada sèrie.
Si l’inversor no incorpora seccionador, s’implementarà un seccionador de tall en càrrega
específicament dissenyat per a evitar l’arc elèctric en corrent continu. El tancament es realitza en
mil·lèsimes de segon, pel que s’evita la possibilitat de produir-se un arc elèctric.
Aquesta caixa estarà a la planta coberta, a la pared nord d’instal·lació, al costat del inversor.
Elements:



Fusibles per a protegir el pol positiu i negatiu de cada string. Els fusibles seran específics per
plantes fotovoltaiques, unipolars, de tensió assignada 1000V, (classe gPV segons la norma
IEC60269-6), de 15A, valor suficient per a suportar els corrents de curtcircuit de cada sèrie,
unipolars i disposaran de base portafusible articulat de dimensions 10x38 mm per a carril DIN,
100V, fins a 32A amb compliment de la normativa europea 2002/95/EC RoHs.



Sobretencions CC Clase 2

A la sortida del inversor de potència es col·locarà una caixa de protecció per la part d’altern, en que
inclourà el següent:
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Interruptor magnetotèrmic. A la sortida del inversor, s’instal·larà un interruptor tetrapolar de
16A, poder de tall mínim de 16kA, Curva C - Compliment normes EN60947-2, EN60898- 1.



Interruptor automàtic diferencial tipus A per a la instal·lació, amb l’objectiu de protegir a les
persones de les derivacions causades per fallides d’aïllament entre els conductors actius i terra
o massa dels aparells. La protecció es realitzarà amb un interruptor diferencial 40A calibrat a
una sensibilitat 30mA segons, IEC61008-1.



Protector sobretensions transitòries i permanents en alterna tipus 2.



Proteccions incloses en l’inversor (certificat i homologat):

 Vigilant d’aïllament. Amb l’objectiu de detecció de qualsevol fallida a terra entre un o
els dos pols i terra. En la suposada fallida a terra, primer es desconnectarà la part de
continu i posteriorment curtcircuitant i posant el mateix a terra, amb l’objectiu de porta
a cero la tensió del sistema CC

 Interruptor automàtic d’interconnexió a la xarxa. Aquestes proteccions estan incloses a
l’inversor, programant els següents valors llindar pels interruptors de desconnexió.



Màxima i mínima freqüència: 48-51 Hz.



Màxima i mínima tensió: 340V i 440 V.

 Altres proteccions: Polarització inversa, sobretensions a l’entrada i la sortida, sobretemperatura de l’equip i protecció anti-illa.
Aquestes mesures estan especificades en el certificat del fabricant conforme compleixen les
anteriors proteccions. La línia a la sortida d’aquesta caixa de protecció anirà al quadre general ubicat
en la planta baixa del edifici.
8.8. CONNEXIÓ A LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D’ENDESA

La planta Fotovoltaica es connecta en la línia interior de l’edifici.
Cal destacar que l’Equip de mesura existent a la TMF del subministrament de l’edifici ha de ser
bidireccional segons indica la normativa i ha de complir amb el reglament de Punts de Mesura RD1110/2007 i amb les condicions tècniques que la companyia elèctrica distribuïdora imposi, utilitzant
els equips homologats descrits a la normativa vigent. A continuació es mostra l’esquema de
connexió:
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Figura 13. Connexió segons ITC BT 40

8.9. CONNEXIÓ A TERRA

Segons el REBT en la seva ITC-BT40 indica que per instal·lacions interconnectades a una xarxa de
distribució pública que tingui el neutre posat a terra, el esquema utilitzat serà TT y se connectaran
les masses de la instal·lació i receptors a una terra independent de la del neutre de la xarxa de
distribució pública.
L’objectiu de la connexió a terra és derivar la tensió que poguès arribar a les masses de la instal·lació
(marcs dels mòduls, estructura, etc) a terra, aconseguint d’aquesta forma una tensió 0. D’aquesta
manera, s’aconsegueix disminuir el risc d’accident a les persones i/o averies en els equips
electrònics. Aquestes mesures consisteixen en la posta a terra de les masses i dispositius de tall per
derivació de corrent de defecte a terra. Aquest darrer dispositiu consisteix en un interruptor
diferencial que provoqui l’obertura automàtica de la instal·lació quan la suma vectorial de les
intensitats mesurades assoleix un valor predeterminat. S’utilitzarà sensibilitat de IA = 30 mA en la
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part de CA per les característiques de la instal·lació.
En el costat de CC s’utilitzarà un vigilant d’aïllament, incorporat dins de l’inversor i que efectua la
mateixa funció que en la part de Corrent Altern. La instal·lació de connexió a terra es realitzarà
segons les instruccions ITC BT 018 del Reglament. Per les característiques de local mullat en aquest
tipus de instal·lacions, el valor de la resistència de terra serà tal que, qualsevol masa no doni tensions
de contacte superior a 24V. L’objectiu es obtenir un valor inferior a 15Ω.
La connexió de terra consta de les parts següents:


Preses de terra.



Conductors de terra.



Borns de connexió a terra



Conductors de protecció.

Els conductors de terra es senyalitzaran amb bandes adhesives de color groc i verd i la secció del
cable de terra final serà de 10 mm². En la instal·lació es realitzaran les comprovacions pel instal·lador
autoritzat tal com recull el Reial Decret 842/2002, en la instrucció ITC-BT-05, i segons el procediment
de la norma UNE 20460-6-61. Per tal d’assegurar que no es produiran transferències de defectes a
la xarxa de distribució es mantindrà una distancia mínima de 15 m de qualsevol Centre de
transformació segons ITC BT 18 punt 11 en el cas en que la resistivitat no sigui elevada (<100
ohmsꞏm), en altres casos es calcularà segons la norma.
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9. ESTUDI DE VIABILITAT TÈCNIC I ECONÒMIC
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Figura 14. Taula amortització

10.

BALANÇ MEDIAMBIENTAL

10.1. CANVI CLIMÀTIC

L’activitat humana altera la composició de l’atmosfera, produint un escalfament global del planeta
amb el nomenat efecte hivernacle.
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La utilització del petroli, gas natural i carbó per la generació d’energia, són uns dels principals
causants de les emissions de CO2 a l’atmosfera, causant directe de l’efecte hivernacle. Com
principals efectes podem nombrar:



Augment de la temperatura.



Fusió dels casquets polars.



Augment del nivell del mar.



Pèrdua de la biodiversitat (espècies animals i vegetals)



Condicions meteorològiques extremes (sequera – inundacions)



Descens de les precipitacions.



Fam als països més pobres.

10.2. BALANÇ ENERGÈTIC

L’energia fotovoltaica ajuda a disminuir les emissions de contaminants al medi ambient dels
principals gasos d’efecte hivernacle, com són, el CO2, SO2 i NOx.
D’acord a la Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) 2015 de
l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, la producció d’un kWh implica l’emissió de 0,36 kg de diòxid
de carboni (tenint en compte el mix de producció peninsular).
D’acord a la simulació de la producció duta a terme, la producció anual de la instal·lació serà de
7.151 kWh. Tenint en compte el rati anteriorment esmentat (0,36kg CO2/kWh), l’energia elèctrica
produïda per la instal·lació suposarà un estalvi de 3.555 kg de diòxid de carboni anual respecte a
les emissions que s’haurien produït generant-la a partir d’altres fonts (d’acord al mix peninsular del
2014).

11.

POSSADA EN MARXA I RECEPCIÓ DE L'OBRA

11.1. PROVES DE LA INSTALꞏLACIÓ

Una vegada realitzat tot el connexionat i realitzada la corresponen configuració definida pels
fabricants dels equips, l’instal·lador realitzarà la configuració i proves pertinents de funcionament.
Que com a mínim seran:
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-

Tensió Voc dels strings

-

Tensió Vmp dels strings en càrrega

-

Amperatge dels strings amb mesura de la irradiació solar W/m2

-

Freqüencia d’alterna del equip inversor en funcionament

-

Tensió del equip inversor en funcionament

-

Proves de dispar dels diferencials

-

Medicions de terra

11.2. POSADA EN MARXA

Una vegada fet les proves de la instal·lació, aquesta restarà aturada fins la seva legalització final.
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ANNEX 1.
CÀLCUL DE LA PRODUCCIÓ I SIMULACIÓ
FOTOTOVOLTAICA
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ANNEX 2.
INFORMACIÓ TÈCNICA DELS EQUIPS
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DOCUMENT II:
MEMÒRIA DE CÀLCUL
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1. CÀLCUL DE LINEA DE DISTRIBUCIÓ
1.1

Càlcul de seccions

Pel càlcul dels conductors de potència, s’han seguit les següents directrius de disseny, segons
defineix el R.E.B.T (Reglament Electrotècnic de Baix Tensió). Tot el cablejat complirà la normativa
CPR (Construction Product Regulation)/EN 50575, reglament emès per la Unió Europea per garantir
que tot el cablejat utilitzat en instal·lacions permanents de tota la Unió Europea siguin avaluats,
classificats i aprovats sota un únic criteri. El fabricant adjuntarà la DoP ( Declaració de prestacions)
i el marcat CE.
Segons la ITC-BT 40 del REBT, el cablejat ha de estat dimensionat per una intensitat no inferior al
125% de la màxima intensitat del generador i la caiguda de tensió entre el generador i el punt de
connexió o a la instal·lació interior, no serà superior al 1,5% per a la intensitat nominal.

-

Caiguda màxima de tensió admissible. Es pren com a base que la caiguda de tensió en el
costat de CC sigui inferior a 1%, en condicions estàndard (25º-1000W/m2)

-

S’utilitza la següent fórmula per instal·lació monofàsica.

2LP
CeU

S

-

S’utilitza la següent fórmula per instal·lació trifàsica.

S

LP
CeU

On,
S= Secció dels conductor, en mm2 L= Longitud de la línia, en metres C= Conductivitat: 56 Cu
P= Potència que es transporta (W) e= Caiguda de tensió (V)
U= Tensió (V)
Aquest conductors estan a la intempèrie i sotmesos al raigs solars. Per això s’ha calculat la resistivitat
del conductor a 80º de temperatura.

Projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 6 kWn al
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

-

Intensitat màxima admissible por el cable en servei permanent: Segons les indicacions
del REBT per cada tipus de conductor i tipus de canalització. (ITC-BT- 07,ITC-BT-19 i
ITC-BT-40).

-

Segons la ITC-BT-40, el cablejat deuen ésser dimensionats per una intensitat no inferior
a 125% de la màxima intensitat generada pel generador. La intensitat màxima admissible
pel cable durant un temps determinat: la corba de fusió del conductor ha de ser més
alta que la de les proteccions tèrmiques.

Els criteris utilitzats han estat:


Caiguda màxima de tensió admissible: Caiguda de tensió CC i CA menor a 1’5% en condicions
estàndards ( 25ºC-1000 W/m2).



Intensitat màxima admissible pel cable en servei permanent segons defineix el REBT per cada
tipus de conductor i de canalització. Segons la ITC-BT-40, el cables han estat dimensionats
per una intensitat no inferior a 125% de la màxima intensitat generada pel generador.



El recorregut s’ha projectat de forma que minimitzi les distancies per evitar pèrdues per
caigudes de tensió. El cable de corrent continu de les sèries de les plaques és tipus ZZ-F (AS)
1,8 kV flexible de coure designació UNE21.123. Cada línia portarà molt bé identificat la sèrie i
la polaritat del cable.



La resta de conductors són del tipus de coure no propagador de flama i lliure d'halògens.
Aïllament XLP i tensió de servei 0,6/1 kV, denominació RZ1-K(AS)0,6/1KV Cu.



Els colors seran els següents:



Conductors actius de potència en corrent altern s’utilitzaran per fases els colors marró, negre
i gris.



Conductor de protecció bicolor groc i verd



Conductor del neutre color blau



Color negre pel negatiu i vermell pel positiu en corrent continu. Si s’utilitza un únic color serà
de color negre indicant sempre la polaritat dels cables.

Per la part del corrent altern s’utilitzaran les següents fórmules:
1. Càlcul corrent del circuit


Per línies monofàsiques

𝐼=

P

Uƒ×cos ఝ
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On,
I, corrent del circuit en A
W, és la potència del circuit en W Uf, tensió de fase sistema en V Cosφ, factor de potència



𝐼=

Per línies Trifàsiques

P

√3U×cos ఝ

On,
I, corrent del circuit en A
W, és la potència del circuit en W U, tensió de línia del sistema en V Cosφ, factor de potència

2. Càlcul de secció per la xarxa alterna.

S

LP  cos
CeU

On
S= Secció dels conductor, en mm2
L= Longitud de la línia, en metres
C= Conductivitat: 56 Cu
P= Potència que es transporta en W
e= Caiguda de tensió en V
U= Tensió en V
Cosφ, factor de potència

S’utilitzarà el criteri de la màxima intensitat admissible segons REBT explicat anteriorment. Amb
totes aquestes premisses s’han calculat les seccions dels conductors a utilitzar en cadascun dels
circuits següent:

Circuit 1: Cablejat entre mòduls. STRINGS fins a caixa de protecció corrent continu i entrada
de inversor de potència.
Totes les connexions entre mòduls es faran amb el cablejat que porten el propis mòduls, però quan
calgui cobrir una distancia més llarga entre mòduls del mateix string que la que assoleixin els cables
estàndards dels mòduls es farà servir cablejat de 4 mm2. Aquestes connexions es faran amb
connectors ràpids tipus MC4.
Segons el REBT, es busca la menor secció que compleixi amb el criteri de la màxima intensitat
admissible. Aquests ramals es realitzaran amb conductor de coure a l’aire amb aïllament elastòmer
reticulat lliure d’halògens per esser molt recomanat per a instal·lacions a la intempèrie i suportar
altes temperatures de servei (120ºC temp. servei permanent).
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El cable en CC entre connexió de mòduls i de les caixes de protecció fins a inversors serà un cable
unipolar flexible, lliure d’halògens, amb denominació tècnica ZZ-F (AS) 1,8KV especials per a
instal·lacions fotovoltaiques.
Els colors del cable seran negre (-) i vermell (+), d'acord amb la codificació de colors d'una instal·lació
de corrent continu.
El cable en CC ha d’ésser dissenyat per a resistir les condicions extremes que es donen en las
instal·lacions fotovoltaiques.

-

Resistència a temperatures extremes. Tª.Máx:+120ºC, TªMín: -40ºC.
Resistència a la intempèrie, raigs ultraviolats, ozó i absorció d’aigua.
Resistència a l’abrasió, olis i greixos industrials.
Apte per a serveis mòbils.

El cable CC es un cable d’alta seguretat (AS) compleix amb els requisits del reglament de baixa
tensió.

-

No propagació de la flama
No propagació d’incendi
Lliure d’halògens
Baixa opacitat de fums emesos, baixa acides i corrosió dels gasos emesos

La secció del cablejat fins a la caixa de protecció de continua i de la caixa fins al inversor, serà de
ZZ-F (AS) 1,8KV de 4mm2 (H1z2z2-K).

LINEA
CC1

DESCRIPCIÓ
String a inversor

Long. Potencia Vmpp Impp
CdT %
(V)
(A)
(m)
(Wp)
admissible
15

6150

628,2

9,79

1,5

Secció
(mm2)
Teòrica
0,59

Secció
(mm2)

Secció
(mm2)

Comercial Escollida
4

4

CdT
(V)

CdT (%)

Real

Real

1,40

0,22

0

CC2

SUMA =

0,22

El cablejat anirà amb tub pvc tipus REXA d’exterior (segons plànol) fins caixa de protecció de corrent
continu que tindrà protecció IP65.
A la sortida de la caixa de protecció de corrent continu es continuarà amb el mateix cablejat per
string i es connectarà directament a l’inversor de potència amb els connectors preparats en el propi
inversor.
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Circuit 2AC: Cablejat des de sortida de cada inversor de potència fins a la caixa de protección
de CA i cablejat des de la sortida de la caixa de protecció de CA fins a la Quadre General
Edifici.
A la sortida de cada inversor de potència el cablejat es farà amb cable RZ1-K(AS)0,6/1KV Cu de
4x10mm2+TT de secció, anirà fins a la caixa de protecció de CA.

LINEA
AC
L1

DESCRIPCIÓ
Inversor a Quad.

LONG. U dV cos Pnom
(m) (V) (%) ϕ
(W)
50

400

1,5

1

6000

Imàx
(A)

Secció
teòrica
MCTA
(mm2)

Secció
comercial
MCTA
(mm2)

Secció
escollida
(mm2)

8,67

1,24

2,5

10

dU
real
(V)

dU
real
(%)

0,19

0,047

SUMA
= 0,047

La sortida de la caixa de protecció de CA general amb la unió del inversor serà amb cable de RZ1K(AS)0,6/1KV Cu 4x10+TTmm2 de secció. Aquest cablejat anirà sobre canal PVC UNEX de
60x60mm amb tapa fins a l’entrada a la paret. Al exterior anirà amb PVC de 32mm tipus REXA per
exteriors. Allà discorrerà fins a la façana nord per baixar amb canal de 250x100mm anirà fins al
quadre de protecció i mesura de de la instal·lació Fotovoltaica a planta 0. La distància estimada es
de 50 metres.
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DOCUMENT III:
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
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1. DADES DE L’OBRA
Tipus d’obra: Instal·lació solar fotovoltaica sobre coberta plana al Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès.
Ubicació de l’obra: Plaça de la vila, 1 -08192 – Sant Quirze del Vallès
Promotor de l’obra: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Autor del Projecte i d’aquest estudi: Enginyer tècnic - Andrés Cano Pardo (Col. Núm. 26.548)

2. NORMATIVA VIGENT
La legislació vigent en matèria de seguretat i salut que s’ha de complir es la següent:

 Ordre de 20 de maig de 1952 per la qual s’aprova el “Reglament de seguretat i higiene del
treball a la indústria de la construcció.

 Ordre de 28 d’agost de 1970 per la qual s’aprova “L’Ordenança del treball per les indústries
de la construcció, vidre i ceràmica”

 Ordre de 9 de març de 1971 on s’aprova “L’ordenança general de seguretat i higiene al
treball”
 Ordre de 31 d’agost de 1987 sobre “Senyalització, abalisament, neteja i finalització d’obres
fixes en vies fora de població”.

 Resolució 4/11/1988 de 30 de novembre de 1988 sobre les “Distàncies reglamentàries
d’obres i construccions a línies elèctriques”.

 Directiva 92/57/CEE de 24 de juny de 1992 per la que s’aproven les “Disposicions mínimes
de seguretat i salut que han d’aplicar-se en les obres de construcció temporals o mòbils”.

 Llei 31/1995 de 8 de novembre de 1995 per la qual s’aprova la “Llei de prevenció de riscos
laborals”.

 Reial Decret 39/1997 de 17 de gener de 1997 pel qual s’aprova el “Reglament dels serveis
de prevenció”.

 Reial Decret 485/1997 de 14 d’abril de 1997 pel qual s’aproven les “Disposicions mínimes en
matèria de senyalització, de seguretat i salut en el treball”.

 Reial Decret 486/1997 de 14 d’abril de 1997 sobre les “Disposicions mínimes de seguretat i
salut als llocs de treball”. Deroga alguns capítols de l’Ordenança de Seguretat i Higiene en el
treball.

 Reial Decret 487/1997 de 14 d’abril de 1997 sobre les “Disposicions mínimes de seguretat i
salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dors
lumbars, pels treballadors.
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 Reial Decret 488/1997 de 14 d’abril de 1997 sobre les “Disposicions mínimes de seguretat i
salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització”.

 Reial Decret 664/1997 de 12 de maig de 1997 de “Protecció dels treballadors vers els
riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball”.

 Reial Decret 665/1997 de 12 de maig de 1997 de “Protecció dels treballadors vers els
riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball”.

 Reial Decret 773/1997 de 30 de maig de 1997 pel qual s’aproven les “Disposicions mínimes
de seguretat i salut, relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual”.

 Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol de 1997 pel qual s’aproven les “Disposicions
mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball”.

 Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1997 pel qual s’aproven les “Disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció”. Transposició de la Directiva
92/57/CEE.

 Ordre de 12 de gener de 1998 on s’aprova el model de llibre d’incidències en obre de
construcció.
 Reial Decret 614/2001 de 8 de juny de 2001 sobre “Protecció contra risc elèctric”
 Reial Decret 374/2001 de 6 d’abril de 2001 sobre la “Protecció de la salut i seguretat dels
treballadors vers els riscos relacionats amb l’exposició a agents químics durant el treball”.

 Reial Decret 836/2003 de 27 de juny de 2003 pel qual s’aprova la “Instrucció tècnica
complementària MIE-AEM 2 del reglament d’aparells d’elevació i manutenció referent a gruestorre desmuntables per obres”.

 Llei 54/2003 de 12 de desembre de 2003 per la qual es “Reforma del marc normatiu de la
prevenció de riscos laborals”.

 Reial Decret 2177/2004 de 12 de novembre de 2004 sobre les “Disposicions mínimes de
seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball en matèria de treballs
temporals en alçada”.

 Reial Decret 286/2006 de 10 de març de 2006 sobre la “Protecció de la salut i seguretat dels
treballadors vers els riscos relacionats amb la exposició al soroll”.

 Reial Decret 396/2006 de 31 de març de 2006 sobre les “Disposicions mínimes de seguretat
i salut aplicables als treballs amb risc d’amiant”.

 Reial Decret 604/2006 de 19 de maig de 2006 pel qual es modifica el RD39/1997, pel qual
“S’aprova el reglament dels serveis de prevenció” i també es modifica el RD 1627/97, pel qual
“S’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció”.

 Llei 32/2006 de 18 d’octubre de 2006 s’aprova la “Llei reguladora de la subcontractació en el
sector
de la construcció”

 Reial Decret 337/2010 de 23 de març de 2010 pel qual es modifica el RD 39/1997, RD
1109/2007 i RD 1627/1997.
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 Ordre TIN/1071/2010 de 27 d’abril de 2010 sobre “Requisits i dades que han de complir les

comunicacions d’apertura o de represa d’activitats en els centres de treball”,
 En diversos BOE s’aproven normatives pels diferents equips de protecció individual.

3. INTRODUCCIÓ.
La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals, modificada per la llei
25/2009, modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el llibre accés a les
activitats de servies i el seu exercici, té per objecte la determinació del cos bàsic de garanties i
responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors davant
els riscs derivats de les condicions de treball/feina.
Com a llei estableix un marc legal a partir del qual les normes reglamentàries aniran fixant i
concretant els aspectes més tècnics de les mesures preventives.
Aquestes normes complementàries queden resumides a continuació:
1. Disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.
2. Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut a la feina.
3. Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització per part dels treballadors dels

equips de treball.
4. Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
5. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització per part dels treballadors

d'equips de protecció individual

4. DRETS I OBLIGACIONS.
4.1.

DRET A LA PROTECCIÓ ENFRONT DELS RISCOS LABORALS.

Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut a la feina.
A aquest efecte, l'empresari realitzarà la prevenció dels riscos laborals
mitjançant l'adopció de quantes mesures calguin per a la protecció de la
seguretat i la salut dels treballadors, amb les especialitats que es recullen en
els articles següents en matèria d'avaluació de riscos, informació, consulta,
participació i formació dels treballadors, actuació en casos d'emergència i de
risc greu i imminent i vigilància de la salut.
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4.2.

PRINCIPIS DE L'ACCIÓ PREVENTIVA.

L'empresari aplicarà les mesures preventives pertinents, d'acord amb els següents principis
generals:
a. Evitar els riscos.
b. Avaluar els riscos que no es poden evitar.
c. Combatre els riscos a l'origen.
d. Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la

concepció dels llocs de treball, l'organització del treball, les condicions de
treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals a la feina.
e. Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual.
f.

Donar les degudes instruccions als treballadors.

g. Adoptar les mesures necessàries a fi de garantir que només els

treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir
a les zones de risc greu i específic.
h. Preveure les distraccions o imprudències no temeràries que pogués cometre el
treballador.

4.3.

AVALUACIÓ DELS RISCOS.

L'acció preventiva a l'empresa es planificarà per l'empresari a partir d'una avaluació inicial
dels riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors, que es realitzarà, amb caràcter
general, tenint en compte la naturalesa de l'activitat, i en relació amb aquells que estiguin
exposats a riscos especials. Igual avaluació haurà de fer-se amb ocasió de l'elecció dels
equips de treball, de les substàncies o preparats químics i del condicionament dels llocs de
treball.
D'alguna manera es podrien classificar les causes dels riscos en les categories següents:
a. Insuficient qualificació professional del personal dirigent, caps d'equip i obrers.
b. Ocupació de maquinària i equips en treballs que no corresponen a la finalitat per a la que van

ser concebuts o a les seves possibilitats.
c. Negligència en el maneig i conservació de les màquines i instalꞏlacions. Control deficient en

l'explotació.
d. Insuficient instrucció del personal en matèria de seguretat.
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Referent a les màquines eina, els riscos que poden sorgir al manipular-les es poden resumir en els
següents punts:
a. Es pot produir un accident o deteriorament d'una màquina si es posa en marxa sense
conèixer la seva manera de funcionament.

b. La lubricació deficient condueix a un desgast prematur per la qual cosa els punts de
greixatge manual han de ser greixats regularment.

c. Pot haver certs riscos si alguna palanca de la màquina no està en la seva posició correcta.
d. El resultat d'un treball pot ser poc exacte si les guies de les màquines es desgasten, i per
això cal protegir-les contra la introducció d'encenalls.

e. Pot haver riscos mecànics que es derivin fonamentalment dels diversos moviments que
realitzin les diferents parts d'una màquina i que poden provocar que l'operari:

f.

Entri en contacte amb alguna part de la màquina o ser atrapat entre ella i qualsevol
estructura fixa o material.

g. Sigui copejat o arrossegat per qualsevol part en moviment de la màquina.
h. Ser copejat per elements de la màquina que resultin projectats.
i.

Ser copejat per altres materials projectats per la màquina.

j.

Pot haver riscos no mecànics com ara els derivats de la utilització d'energia elèctrica,
productes químics, generació de soroll, vibracions, radiacions, etc.
Els moviments perillosos de les màquines es classifiquen en quatre grups:

a. Moviments de rotació. Són aquells moviments sobre un eix amb independència de la
inclinació del mateix i tot i que girin lentament. Es classifiquen en els següents grups:

b. Elements considerats aïlladament com ara arbres de transmissió, plançons, broques,
acoblaments.

c. Punts d’atrapament entre engranatges i eixos girant i altres fixes o dotades de desplaçament
lateral a elles.

d. Moviments alternatius i de translació. El punt perillós se situa al lloc on la peça dotada
d'aquest tipus de moviment s'aproxima a una altra peça fixa o mòbil i la sobrepassa.

e. Moviments de translació i rotació. Les connexions de bieles i plançons amb rodes i volants
són alguns dels mecanismes que generalment estan dotades d'aquest tipus de moviments.

f.

Moviments d'oscil·lació. Les peces dotades de moviments d'oscil·lació pendular generen
punts de ”tisora“ entre elles i altres peces fixes.
Les activitats de prevenció hauran de ser modificades quan s'apreciï per l'empresari, com a
conseqüència dels controls periòdics previstos en l'apartat anterior, el seu inadequació als fins
de protecció requerits.
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4.4.

EQUIPS DE TREBALL I MITJANS DE PROTECCIÓ

Quan la utilització d'un equip de treball pugui presentar un risc específic per a la
seguretat i la salut dels treballadors, l'empresari adoptarà les mesures necessàries
amb la finalitat que:

a. La utilització de l'equip de treball quedi reservada als
encarregats de l'esmentada utilització.

b. Els treballs de reparació, transformació, manteniment o
conservació siguin realitzats pels treballadors específicament
capacitats per a això.
L'empresari haurà de proporcionar als seus treballadors equips de protecció
individual adequats per a l'acompliment de les seves funcions i vetllar per l'ús
efectiu dels mateixos.

4.5.

INFORMACIÓ, CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS.

L'empresari adoptarà les mesures adequades perquè els treballadors rebin totes les informacions
necessàries en relació amb:

a. Els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors a la feina.
b. Les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables als riscos.

Els treballadors tindran dret a efectuar propostes a l'empresari, així com els òrgans
competents en aquesta matèria, dirigides a la millora dels nivells de la protecció de
la seguretat i la salut en els llocs de treball, en matèria de senyalització en els
esmentats llocs, quant a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en les
obres de construcció i quant a utilització pels treballadors d'equips de protecció
individual.

4.6.

FORMACIÓ DELS TREBALLADORS

L'empresari haurà de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i
pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva
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4.7.

MESURES D'EMERGÈNCIA.

L'empresari, tenint en compte la mida i l'activitat de l'empresa, així com la possible
presència de persones alienes a la mateixa, haurà d'analitzar les possibles
situacions d'emergència i adoptar les mesures necessàries en matèria de primers
auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors,
designant per a això al personal encarregat de posar en pràctica aquestes
mesures i comprovant periòdicament, en el seu cas, el seu correcte funcionament.

4.8.

RISC GREU I IMMINENT.

Quan els treballadors estiguin exposats a un risc greu i imminent amb ocasió del seu treball,
l'empresari estarà obligat a:
a. Informar com més aviat millor a tots els treballadors afectats sobre l'existència de

l'esmentat risc i de les mesures adoptades en matèria de protecció.
b. Donar les instruccions necessàries perquè, en cas de perill greu, imminent i

inevitable, els treballadors puguin interrompre la seva activitat i a més estar en
condicions, tenint en compte dels seus coneixements i dels mitjans tècnics llocs a la
seva disposició, d'adoptar les mesures necessàries per evitar les conseqüències de
l'esmentat perill.

4.9.

VIGILÀNCIA DE LA SALUT.

L'empresari garantirà als treballadors al seu servei la vigilància periòdica del seu estat de salut en
funció dels riscos inherents al treball, optant per la realització d'aquells reconeixements o proves
que causin els menors molèsties al treballador i que siguin proporcionals al risc

4.10. DOCUMENTACIÓ.
L'empresari haurà d'elaborar i conservar a disposició de l'autoritat laboral la següent
documentació:
a. Mesures de protecció i prevenció a adoptar.
b. Resultat dels controls periòdics de les condicions de treball.
c. Pràctica dels controls de l'estat de salut dels treballadors.
d. Relació d'accidents de treball i malalties professionals que hagin

causat al treballador una incapacitat laboral superior a un dia de
treball.
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4.11. COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS.
Quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de
dues o més empreses, aquestes hauran de cooperar en l'aplicació de la
normativa sobre prevenció de riscos laborals.

4.12. OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS.
Correspon a cada treballador vetllar, segons les seves possibilitats i mitjançant
el compliment de les mesures de prevenció que en cada cas siguin adoptades,
per la seva pròpia seguretat i salut a la feina i per la d'aquelles altres persones
a les quals pugui afectar la seva activitat professional, a causa dels seus actes
i omissions a la feina, d' acord amb la seva formació i les instruccions de
l'empresari.
Els treballadors, d'acord amb la seva formació i seguint les instruccions de
l'empresari, deuran en particular:
A. Usar adequadament, d'acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles, les
màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips de transport i, en general,
qualssevol altres mitjans amb els quals desenvolupin la seva activitat.
B. Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari.

C. No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat
existents.
D. Informar d'immediat un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors.

E. Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l'autoritat competent

5. SERVEIS DE PREVENCIÓ.
5.1.

PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS.

En compliment del deure de prevenció de riscos professionals, l'empresari designarà un o
diversos treballadors per ocupar-se de l'esmentada activitat, constituirà un servei de prevenció
o concertarà l'esmentat servei amb una entitat especialitzada aliena a l'empresa.
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Els treballadors designats hauran de tenir la capacitat necessària, disposar del temps i dels
mitjans precisos i ser suficients en número, tenint en compte la mida de l'empresa, així com
els riscos que estan exposats els treballadors.
En les empreses de menys de sis treballadors, l'empresari podrà assumir personalment les
funcions assenyalades anteriorment, sempre que desenvolupi de manera habitual la seva
activitat al centre de treball i tingui capacitat necessària.
L'empresari que no hagués concertat el Servei de Prevenció amb una entitat especialitzada
aliena a l'empresa haurà de sotmetre el seu sistema de prevenció al control d'una auditoria o
avaluació externa.

5.2.

SERVEIS DE PREVENCIÓ.

Si la designació d'un o diversos treballadors fora insuficient per a la realització de les activitats
de prevenció, en funció de la mida de l'empresa, dels riscos que estan exposats els treballadors
o de la perillositat de les activitats desenvolupades, l'empresari haurà de recórrer a un o
diversos serveis de prevenció propis o aliens a l'empresa, que col·laboraran quan calgui.
S'entendrà com a servei de prevenció el conjunt de mitjans humans i materials necessaris per
realitzar les activitats preventives a fi de garantir l'adequada protecció de la seguretat i la salut
dels treballadors, assessorant i assistint per a això a l'empresari, als treballadors i als seus
representants i als òrgans de representació especialitzats.

6. CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS.
7.1.

INTRODUCCIÓ.

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals, modificada per
la llei 25/2009 de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el llibre
accés a les activitats de servies i el seu exercici, és la norma legal per la qual es determina el
cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció de
la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.
D'acord amb l'article 6 de l'esmentada llei, seran les normes reglamentàries les que fixaran i
concretaran els aspectes més tècnics de les mesures preventives, a través de normes mínimes
que garanteixin l'adequada protecció dels treballadors. Entre aquestes es troben
necessàriament les destinades a garantir la seguretat i la salut en els llocs de treball, de
manera que de la seva utilització no es derivin riscos per als treballadors.
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Per tot el que s'exposa, el Reial decret 486/1997 de 14 d'Abril de 1.997 estableix les
disposicions mínimes de seguretat i de salut aplicables als llocs de treball, entenent com tals
les àrees del centre de treball, edificades o no, en les que els treballadors deguin romandre o
a les quals puguin accedir pel que fa al seu treball, sense incloure les obres de construcció
temporals o mòbils

7.2 OBLIGACIONS DE L'EMPRESARI.
L'empresari haurà d'adoptar les mesures necessàries perquè la utilització dels llocs de treball
no origini riscos per a la seguretat i salut dels treballadors.
En qualsevol cas, els llocs de treball hauran de complir les disposicions mínimes establertes
en el present Reial decret quant a les seves condicions constructives, ordre, neteja i
manteniment, senyalització, instal·lacions de servei o protecció, condicions ambientals,
il·luminació, material i locals de primers auxilis.

7.1.1. CONDICIONS CONSTRUCTIVES.

El disseny i les característiques constructives dels llocs de treball hauran d'oferir seguretat
enfront dels riscos de relliscades o caigudes, xocs o cops contra objectes i enderrocs o
caigudes de materials sobre els treballadors.
El disseny i les característiques constructives dels llocs de treball deuran també facilitar el
control de les situacions d'emergència, en especial en cas d'incendi, i possibilitar, quan calgui,
la ràpida i segura evacuació dels treballadors.

Tots els elements estructurals o de servei (cimentació, estructura, murs i escales) hauran de
tenir la solidesa i resistència necessàries per suportar les càrregues o esforços que siguin
sotmesos.
Les dimensions dels locals de treball hauran de permetre que els treballadors realitzin el seu
treball sense riscos per a la seva seguretat i salut i en condicions ergonòmiques acceptables,
adoptant una superfície lliure superior a 2 m² per treballador, un volum més gran a 10 m3 per
treballador i una altura mínima des del pis al sostre de 2,50 m. Les zones dels llocs de treball
en les quals existeixi risc de caiguda, de caiguda d'objectes o de contacte o exposició a
elements agressius, hauran d'estar clarament senyalitzades.
Cas d'utilitzar escales de mà, aquestes tindran la resistència i els elements de suport i
subjecció necessaris perquè la seva utilització en les condicions requerides no suposi un risc
de caiguda, per trencament o desplaçament de les mateixes. En qualsevol cas, no s'utilitzaran
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escales de més de 5 m d'altura, es col·locaran formant un angle aproximat de 75º amb
l'horitzontal, els seus travessers deuran perllongar-se almenys 1 m sobre la zona a accedir,
l'ascens, descens i els treballs des d'escales s'efectuaran front a les mateixes, els treballs a
més de 3,5 m d'altura, des del punt d'operació a terra, que requereixin moviments o esforços
perillosos per a l'estabilitat del treballador, només s'efectuaran si s'utilitza cinturó de seguretat
i no seran utilitzades per dues o més persones simultàniament.
La instal·lació elèctrica no haurà de comportar riscos d'incendi o explosió, per a això es
dimensionaran tots els circuits considerant les sobreintensitats previsibles i es dotarà als
conductors i resta d’aparamenta elèctrica d'un nivell d'aïllament adequat.
Per evitar el contacte elèctric directe s'utilitzarà el sistema de separació per distància o
allunyament de les parts actives fins a una zona no accessible pel treballador, interposició
d'obstacles i/o barreres (armaris per a quadres elèctrics, tapes per a interruptors, etc.) i
recobriment o aïllament de les parts actives.
Per evitar el contacte elèctric indirecte s'utilitzarà el sistema de posada a terra de les masses
(conductors de protecció connectats a les carcasses dels receptors elèctrics, línies d'enllaç
amb terra i elèctrodes artificials) i dispositius de cort per intensitat de defecte (interruptors
diferencials de sensibilitat adequada al tipus de local, característiques del terreny i constitució
dels elèctrodes artificials).

7.1.1. ORDRE, NETEJA I MANTENIMENT. SENYALITZACIÓ.
Les zones de passada, sortides i vies de circulació dels llocs de treball i, en especial, les
sortides i vies de circulació previstes per a l'evacuació en casos d'emergència, deuran
romandre lliures d'obstacles.
Els llocs de treball i, en particular, les seves instal·lacions, hauran de ser objecte d'un
manteniment periòdic.

7.1.2. CONDICIONS AMBIENTALS.
L'exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de suposar un risc per a la
seguretat i la salut dels treballadors.
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7.1.3. IL·LUMINACIÓ.

La il·luminació serà natural, complementant-se amb il·luminació artificial en les hores o llocs
de visibilitat deficient. Els llocs de treball portaran a més punts de llum individuals, amb la
finalitat d'obtenir una visibilitat notable.
La il·luminació haurà de posseir una uniformitat adequada, mitjançant la distribució uniforme
de lluminàries, evitant-se els enlluernaments directes per equips d'alta luminància.

7.1.4. SERVEIS HIGIÈNICS

Es disposarà d'aigua potable en quantitat suficient i fàcilment accessible pels treballadors.
7.1.5. MATERIAL I LOCALS DE PRIMERS AUXILIS.

El lloc de treball disposarà de material per a primers auxilis en cas d'accident, que haurà de
ser adequat, quant a la seva quantitat i característiques, al nombre de treballadors i als riscos
que estiguin exposats.
Com a mínim es disposarà, en lloc reservat i a la vegada de fàcil accés, d'una farmaciola
portàtil, que contindrà en tot moment, aigua oxigenada, alcohol de 96, tintura de iode,
mercurocrom, gases estèrils,
cotó hidròfil, borsa d'aigua, torniquet, guants esterilitzats i rebutjables, xeringues, bullidor,
agulles,

termòmetre

clínic,

gases,

esparadrap,

apòsits

adhesius,

tisores,

pinces,

antiespasmòdics, analgèsics i benes.

7. DISPOSICIONS MÍNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE
SEGURETAT I SALUT A LA FEINA.
8.1.

INTRODUCCIÓ.

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals,modificada per
la llei 25/2009 de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el llibre
accés a les activitats de servies i el seu exercici,és la norma legal per la qual es determina el
cos bàsic de garanties responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció de la
salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball i l'adequada
protecció dels treballadors. Entre aquestes es troben les destinades a garantir que en els llocs
de treball existeixi una adequada senyalització de seguretat i salut, sempre que els riscos no
puguin evitar-se o limitar-se prou a través de mitjans tècnics de protecció col·lectiva.
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Per tot el que s'exposa, el Reial decret 485/1997 de 14 d'Abril de 1.997 estableix les
disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i de salut a la feina, entenent
com tals aquelles senyalitzacions que referides a un objecte, activitat o situació determinada,
proporcionin una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut a la feina mitjançant
un senyal en forma de panell, un color, un senyal lluminós o acústica, una comunicació verbal
o un senyal gestual.

8.2.

OBLIGACIÓ GENERAL DE L'EMPRESARI.

L'elecció del tipus de senyal i del número i emplaçament dels senyals o dispositius de
senyalització a utilitzar en cada cas es realitzarà de manera que la senyalització resulti al
més eficaç possible, tenint en compte:
a.

Les característiques del senyal.

b.

Els riscos, elements o circumstàncies que s’hagin de senyalitzar.

c.

L'extensió de la zona a cobrir.

d.

El nombre de treballadors afectats.

Per a la senyalització de desnivells, obstacles o altres elements que originin risc de caiguda
de persones, xocs o cops, així com per a la senyalització de risc elèctric, presència de matèries
inflamables, tòxiques, corrosives o risc biològic, es podrà optar per un senyal d'advertència de
manera triangular, amb un pictograma característic de color negre sobre fons groc i vores
negres.
Els equips de protecció contra incendis hauran de ser de color vermell.
La senyalització per a la localització i identificació de les vies d'evacuació i dels equips de
salvament o auxili (farmaciola portàtil) es realitzarà mitjançant un senyal de manera quadrada
o rectangular, amb un pictograma característic de color blanc sobre fons verd.
Els mitjans i dispositius de senyalització hauran de ser netejats, mantinguts i verificats
regularment.
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8. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER A LA
UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL.
8.1. INTRODUCCIÓ.

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals,modificada per
la llei 25/2009 de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el llibre
accés a les activitats de servies i el seu exercici,és la norma legal per la qual es determina el
cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció de
la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.
D'acord amb l'article 6 de l'esmentada llei, seran les normes reglamentàries les que fixaran les
mesures mínimes que es deuen adoptar per a l'adequada protecció dels treballadors. Entre
aquestes es troben les destinades a garantir que de la presència o utilització dels equips de
treball posats a disposició dels treballadors en l'empresa o centre de treball no es derivin riscos
per a la seguretat o salut dels mateixos.
Per tot el que s'exposa, el Reial decret 1215/1997 de 18 de Juliol de 1.997 estableix les
disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors dels equips
de treball, entenent com tals qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzat a la
feina.

8.2 OBLIGACIÓ GENERAL DE L'EMPRESARI.

L'empresari adoptarà les mesures necessàries perquè els equips de treball que es posin a
disposició dels treballadors siguin adequats al treball que hagi de realitzar-se i convenientment
adaptats al mateix, de manera que garanteixin la seguretat i la salut dels treballadors a l'utilitzar
els esmentats equips
Haurà d'utilitzar únicament equips que satisfacin qualsevol disposició legal o reglamentària
que els sigui d'aplicació.
Per a l'elecció dels equips de treball l'empresari haurà de tenir en compte els següents factors:
Les condicions i característiques específiques del treball a desenvolupar.
Els riscos existents per a la seguretat i salut dels treballadors en el lloc de treball.
En el seu cas, les adaptacions necessàries per a la seva utilització per treballadors
discapacitats.
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Adoptarà les mesures necessàries perquè, mitjançant un manteniment adequat, els equips de
treball es conservin durant tot el temps d'utilització en unes condicions adequades. Totes les
operacions de manteniment, ajust, desbloqueig, revisió o reparació dels equips de treball es
realitzarà després d'haver parat o desconnectat l'equip. Aquestes operacions hauran de ser
encomanades al personal especialment capacitat per a això.
L'empresari haurà de garantir que els treballadors rebin una formació i informació adequades
als riscos derivats dels equips de treball. La informació, subministrada preferentment per escrit,
haurà de contenir, com a mínim, les indicacions relatives a:
a.

Les condicions i forma correcta d'utilització dels equips de treball, tenint en compte les
instruccions del fabricant, així com les situacions o formes d'utilització anormals i perilloses
que es puguin preveure.

b.

Les conclusions que, en el seu cas, es puguin obtenir de l'experiència adquirida en la
utilització dels equips de treball.

8.3 DISPOSICIONS MÍNIMES GENERALS APLICABLES ALS EQUIPS DE TREBALL.
Els òrgans d'accionament d'un equip de treball que tinguin alguna incidència en la seguretat hauran
de ser clarament visibles i identificables i no hauran de comportar riscos com a conseqüència d'una
manipulació involuntària.
Cada equip de treball haurà d'estar proveït d'un òrgan d'accionament que permeti la seva parada
total en condicions de seguretat.
Qualsevol equip de treball que comporti risc de caiguda d'objectes o de projeccions haurà d'estar
proveït de dispositius de protecció adequats als esmentats riscos.
Qualsevol equip de treball que comporti risc per emanació de gasos, vapors o líquids o per emissió
de pols haurà d'estar proveït de dispositius adequats de captació o extracció prop de la font emissora
corresponent.
Si calgués per a la seguretat o la salut dels treballadors, els equips de treball i els seus elements
deuran estabilitzar-se per fixació o per altres mitjans. Quan els elements mòbils d'un equip de treball
puguin comportar risc d'accident per contacte mecànic, hauran d'anar equipats amb resguards o
dispositius que impedeixin l'accés a les zones perilloses.
Les zones i punts de treball o manteniment d'un equip de treball hauran d'estar adequadament
il·luminades en funció de les tasques que hagin de realitzar-se.Les parts d'un equip de treball que
assoleixen temperatures elevades o molt baixes hauran d'estar protegides quan correspongui contra
els riscos de contacte o la proximitat dels treballadors.
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Tot equip de treball haurà de ser adequat per protegir als treballadors exposats contra el risc de
contacte directe o indirecte de l'electricitat i els que comportin risc per soroll, vibracions o radiacions
haurà de disposar de les proteccions o dispositius adequats per limitar, en la mesura del possible,
la generació i propagació d'aquests agents físics.
Les eines manuals hauran d'estar construïdes amb materials resistents i la unió entre els seus
elements haurà de ser ferm, de manera que s'evitin els trencaments o projeccions dels mateixos.
La utilització de tots aquests equips no podrà realitzar-se en contradicció amb les instruccions
facilitades pel fabricant, comprovant abans de l'iniciar la tasca que totes les seves proteccions i
condicions d'ús són les adequades.
Hauran de prendre's les mesures necessàries per evitar l’atrapada del cabell, robes de treball o
altres objectes del treballador, evitant, en qualsevol cas, sotmetre als equips a sobrecàrregues,
sobrepressions, velocitats o tensions excessives.

8.4 DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES ALS EQUIPS DE TREBALL
MÒBILS.

Els equips amb treballadors transportats hauran d'evitar el contacte d'aquests amb rodes i erugues
i la immobilització per les mateixes. Per a això disposaran d'una estructura de protecció que
impedeixi que l'equip de treball inclini més d'un quart de tornada o una estructura que garanteixi un
espai suficient al voltant dels treballadors transportats quan l'equip pugui inclinar-se més d'un quart
de tornada. No es requeriran aquestes estructures de protecció quan l'equip de treball es trobi
estabilitzat durant la seva ocupació.
Els carretons elevadores hauran d'estar condicionades mitjançant la instal·lació d'una cabina per al
conductor, una estructura que impedeixi que el carretó bolqui, una estructura que garanteixi que, en
cas de bolcada, quedi espai suficient per al treballador entre el terra i determinades parts de
l'esmentat carretó i una estructura que mantingui al treballador sobre el seient de conducció en bones
condicions.
Els equips de treball automotors hauran de comptar amb dispositius de frenat i parada, amb
dispositius per garantir una visibilitat adequada i amb una senyalització acústica d'advertència. En
qualsevol cas, la seva conducció estarà reservada als treballadors que hagin rebut una informació
específica.

8.5 DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES ALS EQUIPS DE TREBALL
PER A ELEVACIÓ DE CÀRREGUES.

Hauran d'estar instal·lats fermament, tenint present la càrrega que hagin d'aixecar i les tensions
induïdes en els punts de suspensió o de fixació. En qualsevol cas, els aparells d'hissar estaran
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equipats amb limitador del recorregut del carro i dels ganxos, els motors elèctrics estaran proveïts
de limitadors d'altura i del pes, els ganxos de subjecció seran d'acer amb ”baldons de seguretat“ i
els carrils per a desplaçament estaran limitats a una distància d'1 m del seu terme mitjançant límits
de seguretat de final de carrera elèctrics.
Haurà de figurar clarament la càrrega nominal.
Hauran d'instal·lar-se de manera que es redueixi el risc que la càrrega caigui en picat, es deixi anar
o es desviï involuntàriament de manera perillosa. En qualsevol cas, s'evitarà la presència de
treballadors sota les càrregues suspeses. Cas d'anar equipades amb cabines per a treballadors
deurà evitar-se la caiguda d'aquestes, el seu esclafament o xoc.
Els treballs d'hissat, transport i descens de càrregues suspeses, quedaran interromputs sota règim
de vents superiors als 60 km/h.

8.6. DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES A LA MAQUINÀRIA-EINA.
Les màquines-eina estaran protegides elèctricament mitjançant doble aïllament i els seus motors
elèctrics estaran protegits per la carcassa.
Les que tinguin capacitat de cort tindran el disc protegit mitjançant una carcassa antiprojeccions.
Es prohibeix treballar sobre llocs entollats, per evitar els riscos de caigudes i els elèctrics. Per a totes
les tasques es disposarà una il·luminació adequada, entorn de 100 lux.
En prevenció dels riscos per inhalació de pols, s'utilitzaran en via humida les eines que ho produeixin.
Sota cap concepte es retirarà la protecció del disc de cort, utilitzant en tot moment ulleres de
seguretat antiprojecció de partícules. Com normal general, s'hauran d'extreure els claus o parts
metàl·liques clavades en l'element a tallar.
Amb les pistoles fixa-claus no es realitzaran trets inclinats, caldrà verificar que no hi ha ningú a l'altra
banda de l'objecte sobre el qual es dispara, s'evitarà clavar sobre fàbriques de totxana i s'assegurarà
l'equilibri de la persona abans d'efectuar el tret.
Per a la utilització dels trepants portàtils i fregadores elèctriques s'elegiran sempre les broques i
discos adequats al material a trepar, s'evitarà realitzar trepants en una sola maniobra i trepants o
fregades inclinades a pols i es tractarà no reescalfar les broques i discos.
Les polidores i abrillantadores de sòls, polidores de fusta i allisadores mecàniques tindran el manillar
de maneig i control revestit de material aïllant i estaran dotades de cèrcol de protecció
antienxampaments o abrasions.
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En les tasques de soldadura per arc elèctric s'utilitzarà elm del soldar o pantalla de mà, no es mirarà
directament a l'arc voltaic, no es tocaran les peces recentment soldades, se soldarà en un lloc
ventilat, es verificarà la inexistència de persones a l'entorn vertical de lloc de treball, no es deixarà
directament la pinça a terra o sobre la perfileria, s'escollirà l'elèctrode adequada per al cordó a
executar i se suspendran els treballs de soldadura amb vents superiors a 60 km/h i a la intempèrie
amb règim de pluges.
En la soldadura oxiacetilènica (oxitall) no es barrejaran ampolles de gasos diferents, aquestes es
transportaran sobre safates engabiades en posició vertical i lligades, no s'ubicaran al sol ni en posició
inclinada i els encenedors estaran dotats de vàlvules antiretrocés de la llama. Si es desprenen
pintures es treballarà amb màscara protectora i es farà a l'aire lliure o en un local ventilat.

9. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES
DE CONSTRUCCIÓ D’INSTALꞏLACIONS FOTOVOLTAIQUES
9.1. INTRODUCCIÓ.

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals,modificada per la llei
25/2009 de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el llibre accés a les
activitats de servies i el seu exercici,és la norma legal per la qual es determina el cos bàsic de
garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció de la salut dels
treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.
D'acord amb l'article 6 de l'esmentada llei, seran les normes reglamentàries les que fixaran les
mesures mínimes que es deuen adoptar per a l'adequada protecció dels treballadors. Entre aquestes
es troben necessàriament les destinades a garantir la seguretat i la salut en les obres de construcció.
Per tot el que s'exposa, el Reial decret 1627/1997 de 24 d'Octubre de 1.997 estableix les disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, entenent com tals qualsevol obra, pública
o privada, en la que s'efectuïn treballs de construcció o enginyeria civil.
El promotor estarà obligat a que en la fase de redacció del projecte s’elabori un estudi de seguretat
i salut als projectes d’obres en que es doni algun dels supòsits següents:



Que el pressupost d’execució per contracta inclòs al projecte sigui igual o superior a
450.759,07 Euros.



Que la duració estimada sigui superior a 30 dies laborables, utilitzant en algun moment
a mes de 20 treballadors simultàniament.



Que el volum de ma d’obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del
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total dels treballadors a la obra, sigui superior a 500.
En el nostre cas, com no succeeix cap punt anterior, s’elabora un estudi bàsic de seguretat i salut.

9.2. RISCOS FREQÜENTS EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES

Els treballs més comuns on es produeixen riscos a les obres de construcció d’instal·lacions
fotovoltaiques sobre coberta són:
a. Cobertes
b. Manipulació de mòduls fotovoltaics
c. Manipulació de bateries
d. Treballs amb ferralla, manipulació i posada en obra.
e. Muntatge d'estructura metàl·lica
f.

Muntatge de prefabricats.

g. Obres de paleta.
h. Instal·lació elèctrica definitiva i provisional d'obra.

Els riscos més freqüents durant aquests treballs són els descrits a continuació:
a. Riscos derivats del maneig de màquines-eina i maquinària pesant en general.
b. Caigudes al mateix o diferent nivell de persones, materials i útils.
c. Els derivats dels treballs pulverulents.
d. Despreniments per malament apilat de la fusta, planxes metàl·liques, etc.
e. Corts i ferides en mans i peus, esclafaments, ensopegades i torçades al

caminar sobre les estructures.
f.

Contactes amb l'energia elèctrica (directes i indirectes), electrocucions, cremades, etc.

g. Cossos estranys als ulls, etc.
h. Agressió per soroll i vibracions en tot el cos.
i.

Microclima laboral (fred-calor), agressió per radiació ultraviolada, infraroja.

j.

Agressió mecànica per projecció de partícules.

k. Cops.
l.

Talls per objectes i/o eines.
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m. Incendi i explosions.
n. Risc per sobreesforços musculars i dolents gestos.
o. Càrrega de treball física.
p. Deficient il·luminació.
q. Efecte psicofisiològic d'horaris i torn.
9.3. MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL.

S'establiran al llarg de l'obra rètols divulgatius i senyalització dels riscos(vol, atropellament, col·lisió,
caiguda en altura, corrent elèctrica, perill d'incendi, materials inflamables, prohibit fumar, etc), així
com les mesures preventives previstes (ús obligatori del casc, ús obligatori de les botes de seguretat,
ús obligatori de guants, ús obligatori de cinturó de seguretat, etc).
S'habilitaran zona per a l'amuntegament de material i útils (ferralla, perfileria metàl·lica, peces
prefabricades, fusteria metàl·lica, material elèctric, etc).
Es procurarà protecció personal, fonamentalment calçat antilliscant reforçat per a protecció de cops
en els peus, casc de protecció per a la cap i cinturó de seguretat.
El transport aeri de materials i útils es farà suspenent-los des de dos punts mitjançant eslingues, i
es guiaran per tres operaris, dos d'ells guiaran la càrrega i el tercer ordenarà les maniobres.
El transport d'elements pesats (mòduls fotovoltaics, estructura, etc) es farà sobre carretó de mà i així
evitar sobreesforços.
La distribució de màquines, equips i materials en els locals de treball serà l'adequada, delimitant les
zones d'operació i pas, els espais destinats a llocs de treball, les separacions entre màquines i
equips, etc.
L'àrea de treball estarà a l'abast normal de la mà, sense necessitat d'executar moviments forçats.
Es vigilaran els esforços de torsió o de flexió del tronc, sobretot si el cos està en posició inestable.
S'evitaran les distàncies massa grans d'elevació, descens o transport, així com un ritme massa alt
de treball.
Es tractarà que la càrrega i el seu volum permetin agafar-la amb facilitat.
Cal seleccionar l'eina correcta per al treball a realitzar, mantenint-la en bon estat i ús correcte
d'aquesta. Després de realitzar les tasques, es guardaran en lloc segur.
La il·luminació per desenvolupar els oficis convenientment oscil·larà entorn dels 100 lux.
És convenient que els vestits estiguin configurats en diverses capes al comprendre entre elles
quantitats d'aire que milloren l'aïllament al fred. Ocupació de guants, botes i orelleres i s'evitarà que
la roba de treball s'amari de líquids evaporables.
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Si el treballador patís estrès tèrmic s'han de modificar les condicions de treball, amb la finalitat de
disminuir el seu esforç físic, millorar la circulació d'aire, apantallar la calor per radiació, dotar al
treballador de vestimenta adequada (barret, ulleres de sol, cremes i locions solars), vigilar que la
ingesta d'aigua tingui quantitats moderades de sal i establir descansos de recuperació si les
solucions anteriors no són suficients.
L'aporti alimentari calòric ha de ser suficient per compensar la despesa derivada de l'activitat i de les
contraccions musculars.
Per evitar el contacte elèctric directe s'utilitzarà el sistema de separació per distància o allunyament
de les parts actives fins a una zona no accessible pel treballador, interposició d'obstacles i/o barreres
(armaris per a quadres elèctrics, tapes per a interruptors, etc.) i recobriment o aïllament de les parts
actives.
Per evitar el contacte elèctric indirecte s'utilitzarà el sistema de posada a terra de les masses
(conductors de protecció, línies d'enllaç amb terra i elèctrodes artificials) i dispositius de cort per
intensitat de defecte (interruptors diferencials de sensibilitat adequada a les condicions d'humitat i
resistència de terra de la instal·lació provisional).
Serà responsabilitat de l'empresari garantir que els primers auxilis puguin prestar-se en tot moment
per personal amb la suficient formació per a això.
9.4. MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER PARTICULAR PER A CADA TREBALL

9.4.1. COBERTES
A la zona de la coberta de l’edifici de la biblioteca on s’instal·laran els mòduls només existeix una
zona amb possible risc de caiguda al buit, que es just a sota de les estructures de suportació dels
mòduls on s’instal·larà l’inversor i les caixes de protecció. En aquesta zona, i només a les fileres on
s’instal·larà l’inversor i les caixes de protecció, es col·locaran baranes fixes de seguretat.
A la coberta s’apilarà el material de l’obra, tenint cura en cada cas de l’especificat per cada fabricant.
Els llasts s’apilaran a la coberta però evitant fer-ho al mateix lloc, n’hi ha que escampar-los per evitar
sobrecarregar la coberta en un punt.
Es paralitzaran els treballs sobre les cobertes sota règim de vents superiors a 60 km/h., pluja, gelada
i/o neu.
9.4.2. MANIPULACIÓ DE MÒDULS FOTOVOLTAICS

Els mòduls fotovoltaics es manipularan amb guants, i es realitzarà com a mínim amb dos operaris.
Els riscos més freqüents amb la manipulació i instal·lació dels mòduls es la caiguda dels operaris al
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mateix nivell, a diferent nivell i al buit, així com a xocs i cops contra objectes, talls i lesions en mans
i peus. També lumbàlgies per sobreesforços o postures inadequades.
Com ja s’ha explicat, per l’aplec dels mòduls es prepararà la zona d’emmagatzematge a la coberta i
com a màxim s’apilaran els mòduls seguint les instruccions del fabricant.
9.4.3. MUNTATGE D’ESTRUCTURA METÀLꞏLICA
Totes les operacions de muntatge de les estructures metàl·liques es farà amb l’arnès amarrat a la
línia de vida de la coberta superior o al punt d’ancoratge de la coberta inferior, si s’està treballant a
la coberta superior o inferior respectivament.
Es prohibeix la permanència d'operaris dins del radi d'acció de càrregues suspeses.
Si n’hi hagués talls de soldadura es prohibeix la permanència d'operaris directament sota els talls de
soldadura.

9.4.4. INSTALꞏLACIÓ ELÈCTRICA A L’OBRA
El muntatge d'aparells elèctrics serà executat per personal especialista, en prevenció dels riscos per
muntatges incorrectes.
El calibre o secció del cablejat serà sempre l'adequat per a la càrrega elèctrica que ha de suportar.
Els fils tindran la funda protectora aïllant sense defectes apreciables (estrips i assimilables). No
s'admetran trams defectuosos.
Els equips elèctrics han de suportar la intempèrie per poder treballar amb ells a cel obert (com per
eixample els quadres elèctrics que han de posseir preses de corrent per a connexions blindades).
Els enllaços provisionals entre mànegues, s'executaran mitjançant connexions normalitzades
estanques antihumitat.
Les mànegues de "alargadera" per ser provisionals i de curta estada poden portar-se esteses pel
terra, però arrambades als paraments verticals.
Els interruptors s'instal·laran a l'interior de caixes normalitzades, proveïdes de porta d'entrada amb
pany de seguretat.
Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra.
Els quadres elèctrics es penjaran pendents de taulers de fusta rebuts als paraments verticals o bé a
"peus drets" ferms.
Les maniobres a executar en el quadre elèctric general s'efectuaran pujat a una banqueta de
maniobra o estora aïllant.
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La tensió sempre estarà en la clavilla "femella", mai en la "mascle", per evitar els contactes elèctrics
directes.
Els interruptors diferencials s’instal·laran d'acord amb les següents sensibilitats:
300 mA. Alimentació a la maquinària.
30 mA. Alimentació a la maquinària com millora del nivell de seguretat.
30 mA. Per a les instal·lacions elèctriques d'enllumenat.
Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de presa de terra. El neutre de la instal·lació
estarà lloc a terra.
La presa de terra s'efectuarà a través de la pica o placa de cada quadre general. El fil de presa de
terra, sempre estarà protegit amb macarró en colors groc i verd. Es prohibeix expressament utilitzarlo per a altres usos.
La il·luminació mitjançant portàtils complirà la següent norma:
Portabombetes estanc de seguretat amb mànec aïllant, reixeta protectora de la bombeta dotada de
ganxo de pengi a la paret, mànega antihumitat, clavilla de connexió normalitzada estanca de
seguretat, alimentats a 24 V.
La il·luminació dels talls se situarà a una altura entorn dels 2 m., mesurats des de la superfície de
suport dels operaris en el lloc de treball.
La il·luminació dels talls, sempre que sigui possible, s'efectuarà croada amb la finalitat de disminuir
ombres.
Les zones de passada de l'obra, estaran permanentment il·luminades evitant racons foscos. No es
permetrà les connexions a terra a través de conduccions d'aigua.
No es permetrà el trànsit de carretons i persones sobre mànegues elèctriques, poden pelar-se i
produir accidents. No es permetrà el trànsit sota línies elèctriques de les companyies amb elements
longitudinals transportats a espatlla (perxes, regles, escales de mà i assimilables).

9.5. DISPOSICIONS ESPECIFIQUES DE SEGURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.

Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms
o diversos treballadors autònoms, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i
salut durant l'execució de l'obra, que serà un tècnic competent integrat en la direcció facultativa.
Quan no calgui la designació de coordinador, les funcions d'aquest seran assumides per la direcció
facultativa.
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9.6. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS
DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.

9.6.1. INTRODUCCIÓ.
La llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, modificada per la llei 25/2009
de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el llibre accés a les activitats
de servies i el seu exercici determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir
un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les
condicions de treball.
Així són les normes de desenvolupament reglamentari les que han de fixar les mesures mínimes
que es deuen adoptar per a l'adequada protecció dels treballadors.
Entre elles es troben les destinades a garantir la utilització pels treballadors a la feina d'equips de
protecció individual que els protegeixin adequadament d'aquells riscos per a la seva salut o la seva
seguretat que no es puguin evitar o limitar-se prou mitjançant la utilització de mitjans de protecció
col·lectiva o l'adopció de mesures d'organització a la feina.

9.6.2. OBLIGACIONS GENERALS DE L'EMPRESARI
Farà obligatori l'ús dels equips de protecció individual que a continuació es desenvolupen.



Pantalla de protecció per a soldadura autògena i elèctrica.

9.6.3. PROTECTORS DE MANS I BRAÇOS



Guants contra les agressions mecàniques (perforacions, corts, vibracions).



Guants de goma fins, per a operaris que treballin amb formigó.



Guants dielèctrics per a B.T.



Guants de soldador.



Canelleres.



Mango aïllant de protecció en les eines.

9.6.4. PROTECTORS DE PEUS I CAMES







Calçat proveït de sola i puntera de seguretat contra les agressions mecàniques.
Botes dielèctriques per a B.T.
Botes de protecció impermeables.
Polaines de soldador.
Genolleres.
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9.6.5. PROTECTORS DEL COS



Crema de protecció i pomades.



Armilles, jaquetes i mandils de cuir per a protecció de les agressions mecàniques.



Vestit impermeable de treball.



Cinturó de seguretat, de subjecció i caiguda, classe A.



Faixes i cinturons antivibracions.



Perxa de B.T.



Banqueta aïllant classe I per a maniobra de B.T.



Llanterna individual de situació.



Comprovador de tensió.

9.6.6. PROTECTORS DEL CAP



Cascos de seguretat, no metàl·lics, classe N, aïllats per a baixa tensió, amb la
finalitat de protegir als treballadors dels possibles xocs, impactes i contactes
elèctrics.



Ulleres de muntura universal contra impactes i antipols.



Màscara antipols amb filtres protectors.

Sabadell, 24 maig de 2021

Andrés Cano Pardo
Enginyer Tècnic Industrial
CETIB Col·legiat nº 26.548
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AMIDAMENTS VALORATS

REF.

Unitat

CAPÍTOL 1:

CONCEPTE

QTAT.

PREU/UT.

IMPORT

15

115

1.725,00 €

ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA

1.01
PA
ESTRUCTURA FV AMB INCLINACIÓ
Subministrament i instal∙lació de conjunt de subjecció del camp
fotovoltaic en coberta plana. L'estructura està compasada pe
perfils triangulars sobre llast on reposarà e suport triangular, per
a dotr els panells d'una inclinació de 15 graus i salvar el desnivell
del terra.
- Perfil triangular a 15 graus
d'alumini
- Conjunt pletina connexió de perfils guia
- Varetes acer inoxidabel M12 al tall
- Tac químic càrregues altes
- 30 x Llast 50x20x15 40Kg/ut.
- Manual d'instal∙lació
- Muntatge de l'estructura "in situ"

1.725,00 €

TOTAL CAPÍTOL 1:

CAPÍTOL 2:

CAPTACIÓ

2.01

MÒDUL FOTOVOLTAIC JAM72S10‐
410/MR MC4

Ut.

15

135

2.025,00 €

1

70

70,00 €

Subministrament i instal∙lació de mòdul fotovoltaic JA Solar de
silici monocristal∙lí o similar de 410Wp de potència. 12 anys de
garantía del producte i 25 anys de garantia de producció. Similar o
equivalent, de característiques iguals o superiors.
2.02
PA
ACCESSORIS DE CONNEXIÓ
Subministrament i instal∙lació de cablejat, connectors i peces de
subjecció de cablejat per adequació dels mòduls en funció dels
camps solars i les seves geometries. Inclou petit material i
accessoris.

2.095,00 €

TOTAL CAPÍTOL 2:

CAPÍTOL 3:

INVERSOR/S

3.01
Ut.
FRONIUS SYMO 6.0‐3‐M
Subministrament i instal∙lació inversor fotovoltaic trifàsic CC/CA
marca FRONIUS SYMO 6.0-3-M o similar, de 6kW de potència
nominal de sortida d'ona sinusoïdal a 400V-50Hz i tensió màxima
CC de 1000Vcc. Inclou proteccions de voltatge, freqüència,
funcionament en illa i vigilant d'aïllament. Similar o equivalent, de
característiques iguals o superiors.

1

1501,5

1.501,50 €

3.02

1

85

85,00 €

PA

ACCESSORIS DE CONNEXIÓ
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Subministrament i instal∙lació de petit material i accesoris per al
muntatge mural de l'equip

1.586,50 €

TOTAL CAPÍTOL 3:

CAPÍTOL 4:

DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

CABLEJAT ZZ‐F (AS) 1,8 KV DC‐06/1KV
4.01
ml.
1x4 mm2
Subministrament i instal∙lació de cable unipolar solar de tensió
assignada 0,6/1 kV, amb conductor de coure Classe 5 (-K),
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic a base de poliolefina amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius (Z1). Per a connexionat entre files de panells.
Cable negre i vermell

40

2,1

84,00 €

6

7,8

46,80 €

200

1,65

330,00 €

30

4,5

135,00 €

4.05
ml.
CONDUCTOR DE TERRA ‐ 1x4 mm2
Subministrament i instal∙lació de cable de coure 1x4mm2 de
secció, tipus H07V-K amb aïllament de PVC fins a 750V color groc i
verd, per a interconnexionat de l'estructura metàl∙lica i marcs dels
mòduls fotovoltaics formant línies de terra unint les seves
carcasses metàl∙liques i i panells i fins a la línia de terra col∙lectora
principal d'estructures.

20

0,98

19,60 €

4.06

55

1,65

90,75 €

SAFATA CANALETA BLANCA
4.02
ml.
60X60_UNEX
Subministrament i instal∙lació de safata blanca neu UNEX o similar
de 60x60mm per instal∙lació superficial en paret ubicació
inversors a dins de l'escala d'accès a la coberta. Inclou el material
de fixacio i accesoris necessaris per a la seva col∙locació.
4.03
ml.
CABLE RZ1‐K(AS) 10mm2
Subministrament i instal∙lació de cable tetrapolar de tensió
assignada 0,6/1 kV, de secció 10mm2 amb conductor de coure
Classe 5 (-K), aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de
compost termoplàstic a base de poliolefina amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1). Per a connexionat des de l'interior
dels inversors fins a la sortida de la caixa de proteccions AC. Fase
R-S-TN. Metres totals entre 4 cables.
TUB PVC EXTERIORS PROTECCIÓ UV ‐ 32
4.04
ml.
mm
Subministrament i instal∙lació de tub rigid de PVC amb protecció
UV, de 32 mm de diametre nominal, resistència a l'impacte de 8J,
resistència a la compressió de 1500N. Inclou el material de fixació
i accessoris necessaris per a la seva col∙locació entre files de
panells, per anar a zona inversor i per a la sortida AC per la
coberta fins a façana nord/baixant a quadre general

ml.

CONDUCTOR DE TERRA ‐ 1x10 mm2
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Subministrament i instal∙lació de cable de coure 1x10mm2 de
secció, tipus H07V-K amb aïllament de PVC fins a 750V color groc i
verd, per a interconnexionat de inversor fotovoltaic formant línies
de terra unint les seves carcasses metàl∙liques i i panells i fins al
terra del quadre general/punt de connexió

4.06

ml.

SAFATA/CANAL 250X100 GRIS AMB
TAPA

15

11,4

171,00 €

Subministrament i instal∙lació de safata PVC gris amb tapa cega de
dimensions 300x100 tipus UNEX o similar per a conducció del
cablejat AC per la façana nord. Inclou elements de fixació, petit
material i accessoris. S'aprofitarà per tapar altres instal∙lacions
elèctriques de baixants per la mateixa zona.

877,15 €

TOTAL CAPÍTOL 4:

CAPÍTOL 5:

PROTECCIONS

5.01

QUADRE PROTECCIONS CC i CA

PA

1

780

780,00 €

120

120,00 €

Subministre i instal∙lació d'armari de proteccions continua i
alterna (per separat CC/CA)
Fusible seccionable DC 10x38 de 16A d'intensitat
nominal i 1000V
Portafusible unipolar 10x38 PMF 32A i 1000V
Descarregador de sobretensions DC Tipus 2
Descarregador de sobretensions AC Tipus 2 Ip 40kA 440/400V
PIA magnetotèrmic 4P - corba C - Intensitat nominal
16A - 10kA
Interruptor diferecial 4P 40A i sensibilitat 30mA
Armari IP 65 amb PG per entrada i sortida de cablejat,
bornes de connexió, punteres i accessoris de
connexionat i petit material. Dos de 12 mòduls.
CONNEXIÓ QUADRE GENERAL BAXA
5.02
Ut.
TENSIÓ
Subministrament i instal∙lació de magnetotèrmic 4P - corba C Intensitat nominal 16A - 6kA situat al costat del quadre general.
Degudament identificat i rotulat. En una caixa superficial de 8
mòduls.

2
2
1
1
1
1
2

1

900,00 €

TOTAL CAPÍTOL 5:

CAPÍTOL 6:

MONITORITZACIÓ

6.01
Ut.
PLC internet
Subministre i instal∙lació PLC tipus TP-link o similar amb cable per
obtenció del wifi i connexió del meter amb cable ethernet cat. 5
apantallat.

1

175

175,00 €
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6.02
ml.
COMPTADOR BIDIRECCIONAL
Subministre i instal∙lació comptador bidireccional tipus Fronius
smart meter TS 50kA-3 amb lectura indirecta per transformadors
toroidals. Es podrà instal∙lar en la caixa del magnetotèrmic 4P al
costat del quadre general. Similar o equivalent, de
característiques iguals o superiors.

1

325

500,00 €

TOTAL CAPÍTOL 6:

CAPÍTOL 7:

SERVEIS AUXILIARS PER A LA
INSTAL·LACIÓ

Mitjans d'elevació de material a la
7.01
PA
coberta amb camió‐ploma
Lloguer camió ploma de 4 hores, servei bàsic, per pujar el material
de panells + estructura triangular + blocs de formigó (llast) a
coberta
7.02

dies

325,00 €

Mitjans d'elevació persones

1

600

600,00 €

1

245

245,00 €

Lloguer de 1 dies de cistella articulada de 18 mts d'alçada per
realitzar el baixant de la coberta al quadre general planta 0.

845,00 €

TOTAL CAPÍTOL 7:

CAPÍTOL 8:

LEGALITZACIÓ

DOCUMENTACIÓ I TRAMITACIÓ
8.01
PA
LEGALITZACIÓ
Legalització instal∙lació completa. Inclou CIE, certificats equips,
memoria subvenció generalitat, així com tota la documentació
requerida per la propietat. Taxes de registre RAC i inspección
inicial OCA incloses.

1

800

800,00 €

TOTAL CAPÍTOL 8:

CAPÍTOL 9:

IMPREVISTOS OBRA

9.01

IMPREVISTOS

PA

800,00 €

1

675

675,00 €

Partida a justificar durant la instal∙lació, prèvia acceptació de la
Direcció Facultativa i la propietat en concepte d'imprevistos
durant el transcurs de l'obra

675,00 €

TOTAL CAPÍTOL 9:

CAPÍTOL 10:

SEGURETAT I SALUT

10.01
PA
PLÀ DE SEGURETAT ESPECÍFIC
Plà de seguretat específic a desenvolupar a travès del projecte
tècnic i específic d'aquesta obra.

1

450

450,00 €
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10.02

PA

EQUIPS PROTECCIÓ COL·LECTIVA I
INDIVICUAL

1

250

250,00 €

10.03

PA

PRIMERS AUXILIS

1

180

180,00 €

TOTAL CAPÍTOL 10:

TOTAL EXECUCIÓ + MATEIAL + SEGURETAT I
SALUT
Despeses Generals (13%)
Benefici Industrial (6%)
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER
CONTRACTE
I.V.A. (21%)

PRESSUPOST TOTAL D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE
AMB IVA

880,00 €

10.883,65 €
1.414,87 €
653,02 €
12.951,54 €
2.719,82 €

15.671,37 €

Andrés Cano Pardo
Enginyer Tècni Industrial
COL CETIB 26548
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DOCUMENT V:
REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Coberta

Coberta instal·lació (coberta nord amb paviment nou)
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Interruptor general

Baixant CA cap a quadre general
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Ubicació quadre general i caixa FV amb magnetotèrmic

Ubicació inversor darrera d’aquesta paret, a dins a paret de l’escala d’accès a coberta
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DOCUMENT VI:
PLÀNOLS

LOCALITZACIÓ, SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT
IMPLANTACIO_INSTAL·LACIO_FV
UBICACIO_EQUIPS
ESQUEMA_UNIFILAR
CONNEXIONAT_MODULS_FV
ESTRUCTURA_FV
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PLÀ DE TREBALL
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1

RELACIÓ D’ACTIVITATS PER L’EXECUCIÓ DEL
PROJECTE

A continuació es detallen el conjunt de tasques a realitzar per la correcte execució del
projecte.

1.1. Actuacions prèvies

La primera actuació encomanada al Contractista és verificar que les dades del Projecte
són reals, sense que s’hagin produït noves dades que interfereixin les obres. No es
començarà cap activitat fins que aquesta no estigui totalment finalitzada. Les sub‐tasques
incloses en aquesta activitat són:
1. Verificar amb la DF la solució adoptada
2. Comprovar l’estat de la coberta
3. Tramitar permisos i autoritzacions

1.2. Obra civil per adequació d’accessos
En aquest projecte no caldrà adequar els accessos al camp fotovoltaic, donat que els
mateixos compleixen amb la normativa i es consideren suficients. Tampoc caldrà adequar
la coberta en termes de seguretat i salut.

1.3. Execució de la instal∙lació
És l’activitat que conté totes les tasques relacionades directament amb l’execució de
l’obra. Es pot dividir en els quatre elements a instal·lar:
1. Subministrament i instal·lació de les estructures de suport dels mòduls FV.
2. Subministrament i instal·lació dels mòduls FV.
3. Subministrament i instal·lació d’inversors i proteccions.
4. Subministrament i instal·lació dels equips de mesura.
5. Connexió elèctrica dels elements.

1.4. Implantació de les mesures de seguretat i salut
Aquesta activitat contempla les següents tasques:
1. Col∙locació de cartells d’obra
2. Vallat d’obra
3. Instal∙lació de proteccions col∙lectives
4. Retirada de vallat d’obra

1. Pla de control de qualitat
El control de qualitat es realitzarà a través de les proves de funcionament, que es
realitzaran un cop finalitzi l’obra.

2. Verificació documental
La verificació documental es realitzarà durant el transcurs de tota l’obra.
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DOCUMENT I:
MEMÒRIA TÈCNICA I ANNEXOS
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1. ANTECEDENTS
En una aposta per canviar el model energètic actual i avançar cap a la sobirania energètica,
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès té com a objectiu la generació d’energia solar de km0
procedent d’energia fotovoltaica per auto-abastir elèctricament part dels seus consums i molt
possiblement en una futura fase d’ampliació optar per l’autoconsum col·lectiu per abastir més
establiments municipals i/o ciutadans del seu voltant més proper.
En un estat d’emergència climàtica els ajuntaments han de ser un punt clau cap a una Transició
Energètica on l’eficiència energètica i la generació renovable local juguen un paper fonamental per
assolir aquests objectius.
A través de la Subvenció del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 20202024 - Generalitat de Catalunya en el marc europeu per a la mitigació del canvi climàtic, l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès està adherit al Pacte d’alcaldes i alcaldesses, un compromís voluntari
dirigit als ens locals per a reduir en un 20% les emissions CO2 per al 2020, mitjançant l’increment
d’un 20% de les energies renovables i una reducció del consum
energètic del 20%. Els municipis donen compliment a aquest compromís amb la implementació del
Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES), un document estratègic local que inclou un inventari de
les emissions i les accions a dur a terme, que calen avaluar i actualitzar cada quatre anys.

2. OBJECTE I TITULAR
2.1. OBJECTE

El present document té per objectiu definir les condicions tècniques de la instal·lació solar
fotovoltaica connectada a la xarxa interna que es té previst realitzar sobre la coberta de la Biblioteca
Municipal de Sant Quirze del Vallès situat Carrer Eduard Toldrà s/n, 08192 Sant Quirze del Vallès,
Barcelona, en regim d’autoconsum directe amb compensació d’excedents.
La instal·lació fotovoltaica tindrà una potència nominal de 10 kWn i es connectarà en règim
d’autoconsum de petita potència segons RD 1.699/2011 del 18 de novembre, pel qual es regula la
connexió a la xarxa d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica de petita potència i RD
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244/2019 pel que es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats
de subministrament amb autoconsum.
L’objectiu principal de la instal·lació projectada és la generació d’energia elèctrica provinent de fonts
renovables per poder abastir part del consum de l’emplaçament.
La instal·lació s’ha dissenyat de manera que es pugui aprofitar el màxim d’energia elèctrica generada
de forma renovable, abocant els excedents a la xarxa.

2.2. TITULAR

El titular de la instal·lació serà l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès El resum de les dades són les
següents:
Titular de la instal·lació:
Nom: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
CIF: P0823800H
Adreça: Plaça de la Vila, 1, 08192 Sant Quirze del Vallès
Promotor de la instal·lació:
Nom: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
CIF: P0823800H
Adreça: Plaça de la Vila, 1, 08192 Sant Quirze del Vallès
Enginyeria:
Nom: SOM CONFORT SOLAR, SCCL
CIF: F67136473
Adreça: Avinguda 11 de setembre, 75 – baixos (08208 – Sabadell, Barcelona)
Coordinació de Seguretat:
Nom: Medea prevencio i seguretat SL
CIF: B64156532
Adreça: Avenida catalunya 109 – Loc (08756 – La palma de cervelló – Bacelona)
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3. EMPLAÇAMENT I ACCESSOS
La instal·lació s’ubicarà a la Biblioteca Municipal de Sant Quirze del Vallès. A continuació es detalla
la situació geogràfica de l’edifici:

Coordenades UTM

422956,8 ; 4598247,7 Huso 31

Coordenades geogràfiques

41.532184, 2.076614

Ref. Cadastral

3086601DF2938N0001GE

Codi Postal

08192

Direcció Postal

Carrer Eduard Toldrà s/n

Figura 1. Ubicació Instal·lació Font: Google maps
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3.1. TAULA RESUM DEL PROJECTE

TAULA RESUM DEL PROJECTE
Producció anual (kWh/any)

12.537

Potència nominal (kWn)

10

Potència pic (kWp)

10,25

P.E.C del projecte amb IVA (€)

28.892,67

Potència i nombre de mòduls fotovotaics

410Wp i 25 panells

Estalvis generats anualment (€/any)

1433

Potència i nombre d’inversors

1 inversor de 10 kWn

Cobertura solar (%)

12%

Estalvi CO2 anual (kg/any)

5.887

Amortització sense subvencions

16,2
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3.2. RESUM DEL PRESSUPOST
CAPÍTOLS

IMPORT

CAPÍTOL 1: ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA

2.375,00 €

CAPÍTOL 2: CAPTACIÓ

3.465,00 €

CAPÍTOL 3: INVERSORS

2.266,00 €

CAPÍTOL 4: DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

1.179,75 €

CAPÍTOL 5: PROTECCIONS

1.575,00 €

CAPÍTOL 6: MONITORITZACIÓ

500,00 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL PEL CÀLCUL DEL (I.C.I.O):

11.360,75 €

CAPÍTOL 7: SERVEIS AUXILIARS PER LA INSTAL∙LACIÓ

700,00 €

CAPÍTOL 8: LEGALITZACIÓ

800,00 €

CAPÍTOL 9: IMPREVISTOS D'OBRA

1.125,00 €

CAPÍTOL 10: SEGURETAT I SALUT

6.080,00 €

TOTAL EXECUCIÓ + MATERIAL + SEGURETAT I SALUT

20.065,75 €

Despeses generals (13%)

2.608,55 €

Benefici Industrial (6%)

1.203,95 €

PRESSUPOST D'EXECUCCIÓ PER CONTRACTE

23.878,24 €
I.V.A. (21%)

PRESSUPOST D'EXECUCCIÓ PER CONTRACTE AMB IVA

5.014,43 €
28.892,67 €

El pressupost per a l’execució del projecte corresponent a la instal∙lació fotovoltaica per autoconsum de
10kW sobre la coberta de la Biblioteca Municipal de Sant Quirze del Vallès és de (# 23.878,24 #) IVA no
inclòs.
Sabadell a 28 de Maig de 2021

El Facultatiu,
Andrés Cano
Enginyer Tècnic Industrial Col∙legiat nº 26.548
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4. NORMATIVA APLICABLE
 Ordre 9 de març de 1971 per la que s’aprova la Ordenança General de Seguretat i higiene en el

treball.
 Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en

centrals elèctriques i centres de transformació.
 Llei 31/1995 Reglament de Seguretat i Higiene en el treball. Aprovada pel Reial Decret 1829/1995, de

10 de Novembre.
 Decret 308/1996, de 2 d’agost, sobre procediment administratiu aplicables a les instal∙lacions en

règim especial.
 Reial Decret 1627/97 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
 Llei del Sector Elèctric 54/1997 del 24 de novembre de 1997, estableix un nou marc de funcionament

del sistema elèctric Espanyol. Estableix un règim especial per aquelles instal∙lacions que utilitzen fonts
d’energia renovables, amb una potència instal∙lada menor de50MW.
 Reial Decret 2818/1998 del 30 de Novembre sobre producció d’energia elèctrica per a instal∙lacions

alimentades per recursos o fonts d’energia renovable, residus i/o cogeneració. Defineix les condicions
per a acollir-se al règim especial de producció d’energia elèctrica, així com determina les primes que es
poden obtenir amb la venta d’energia elèctrica.
 Reial Decret 1955/2000 de l’1 de desembre, per el que es regulen les activitats de transport, distribució,

comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal∙lacions d’energia elèctrica.
 Reial Decret 614/2001 Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors

vers el risc elèctric.
 Decret 352/2001, de 18 de desembre, sobre procediment administratiu aplicable a les instal∙lacions

d’energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica (DOGC 3544, de02/01/2002).
 Reial Decret 842/2002 del 2 d’agost pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió

(REBT) i les seves instruccions complementàries.
 Ordre de 30 de setembre de 2002, per la que se estableix el procediment per prioritzar l’accés i la

connexió a la xarxa elèctrica per evacuació d’energia de les instal∙lacions de generació contemplades en
el RD 2818/1998 sobre producció d'energia elèctrica per instal∙lacions proveïdes per recursos o fonts
d'energia renovables, residus i cogeneració.
 Reial Decret 314/2006 del 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació.
 Reial Decret 1110/2007, de 24 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament unificat de punts de mesura del

sistema elèctric.
 Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel que s’aprova el document bàsic «DB-HR Protecció vers al
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soroll» del Codi Tècnic de l’edificació i es modifica el Reial Decret 314/2006.

 RD 1699/2011, de 18 de novembre, pel que es regula la connexió a xarxa d’instal∙lacions de producció
de petita potència.

 Condicions Tècniques de l’IDAE d’instal∙lacions solars fotovoltaiques connectades a xarxa, publicades
al 2011.

 RD 1/2012, de 27 de gener pel que es procedeix a la suspensió dels procediments de preasignació de
retribució i a la supressió dels incentius econòmics per a noves instal∙lacions de producció d’energia
elèctrica a partir de cogeneració, fonts d’energia renovables i residus.

 Llei 24/2013, de 26 de desembre del Sector Elèctric, en el seu article 9 defineix l’autoconsum i distingeix
vàries modalitats d’autoconsum.

 RD 413/2014, de 6 de juny que regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts
d’energia renovables, cogeneració i residus.

 RD244/2019 d’autoconsum, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas,
técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.

 Normativa CPR (Construction Products Regulation), de l’1 de juliol de 2016, pel qual es regula la
seguretat dels materials utilitzats en la construcció front al foc i matèries perilloses.

 Condicions tècniques que han de complir les instal∙lacions fotovoltaiques per a la connexió a la xarxa
de distribució d’ENDESA.

 Reial Decret‐llei 15/2018, del 5 d’Octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la
protecció dels consumidors.

5. TAULA RESUM CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTALꞏLACIÓ

A continuació s’indiquen els principals components que integren la instal∙lació:


Mòduls solars fotovoltaics (plaques o panells solars)



Inversors solars per connexió a xarxa



Estructura de suport dels mòduls; inclou sistema de fixació



Instal∙lació elèctrica DC; inclou el cablejat, canalitzacions i quadre proteccions DC



Instal∙lació elèctrica AC; inclou el cablejat, canalitzacions i quadre proteccions AC



Sistema de seguretat de posada a terra
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Sistema i connexió a xarxa interior



Sistema de monitoratge energètic



Sistemes de seguretat pel manteniment

Pel present projecte, es preveu la implantació de la instal∙lació i els seus elements segons els plànols de
definició del projecte, tal i com es pot veure en aquesta imatge de detall

Figura 2. Layout distribució panells

DADES GENERALS ARQUITECTÒNIQUES

Tipus d’integració:

Coberta plana transitable

Inclinació (graus)

2º

Orientació (graus azimut)

+48º (sud-oest)
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TIPUS INSTAL·LACIÓ
Tipologia

Autoconsum Fotovoltaic amb compensació d’excedents, a xarxa interior

CUPS

ES0031408038497001YE0F

Potència contractada/Tarifa
Referència Cadastral

P1 62,28 P2 62,28 P3 62,28 / 3.0A
3486007DF2938N0001DE

DADES PLANTA FOTOVOLTAICA
Nom que identifica la instal·lació

Fotovoltaica Autoconsum Biblioteca Municipal Sant Quirze del Vallès

Grup i subgrup de classificació

b.1.1

Potencia pic (kWp)

10,25

Potència nominal (kW)

10

Tipus de connexió

Trifàsica

Tipus d’estructura suport

Lastre (pes) a 15 graus -> solarblocs

INVERSOR/S DE POTÈNCIA
Número d’inversors de potència

1

Model d’inversor

Fronius Symo 10.0-3-M Full. Similar o equivalent, de característiques

iguals o superiors.
Potència dels inversors (kW)

10

Tensió/Freqüència

400/50Hz

CAMP FOTOVOLTAIC
Número total de mòduls

25

Tipus tecnologia i model

Crista·lins - JA Solar 410 W silver frame half-cut. Similar o equivalent,

de característiques iguals o superiors.
Potència dels mòduls (Wp)

410

Composició. Nº strings

St. 1: 13 mòduls + St.2: 12 mòduls

Superfície Total

50,16 m2

Orientació del mòduls - azimut

+48º

Inclinació dels mòduls

15 º

Intensitat màxima mòdul Imp

9,79 A

Tensió màxima mòdul Vmp

41,88 V

Intensitat curtcircuit Isc mòdul

10,45A

Tensió circuit obert mòdul Voc

50,12 V

DADES GENERACIÓ
Estimació energia generada kWh/any

12.537

Producció específica KWh/KWp

1.221,99

Estalvi de CO2 (kg/any)

5.887
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6. DESCRIPCIÓ DEL TIPUS D’INSTALꞏLACIÓ
La instal·lació fotovoltaica es connectarà en règim d’autoconsum directe, segons RD 1.699/2011 del
18 de novembre, pel qual es regula la connexió a la xarxa d’instal·lacions de producció d’energia
elèctrica de petita potència i RD 244/2019 pel que es regulen les condicions administratives, tècniques
i econòmiques de les modalitats de subministrament amb autoconsum.
Tota l’energia generada per la instal·lació es connectarà en règim d’autoconsum directe amb
compensació d’excedents. La tarifa és 3.0. A continuació es presenta un quadre explicatiu:

Potència contractada (kW)

Potència pic de la instal·lació
Fotovoltaica (kWp)

P1 – 62,28 P2 – 62,28 P3 – 62,28

10,25

Segons el RD244/2019 la modalitat d’autoconsum amb compensació d’excedents. Acollida a
compensació i la connexió es realitzarà en la instal·lació interior del titular al embarrat del quadre
elèctric principal.

Es decideix fer una primera instal·lació per realitzar autoconsum directe i en una segona fase
d’ampliació es valorarà la seva modificació i ampliació per reconvertir-la en autoconsum compartit.
De moment, per aquest tipus d’instal·lació que no generarà gairebé cap tipus d’excedent, no compensa
el sobre cost tècnic, econòmic i administratiu de fer-la col·lectiva.
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7. ESTUDI ENERGÈTIC I DE RENDIMENTS

7.1. Premisses de dimensionat

El dimensionament s’ha realitzat a partir dels següents paràmetres:


Taula de dimensionament del Ajuntament de Sant Quirze, segons consums del establiment segons
document Ref. Expedient: 313/2019/SQVPT



Instal∙lació d’autoconsum segons RD244/2019



En l’elaboració del present Projecte es disposa dels plànols del Projecte As-built,. La informació que no
ha estat subministrada ha estat obtinguda per Som Confort Solar a les visites realitzades al
emplaçament.



Potència contractada en períodes 62,28kW P1, 62,28 kW P2, 62,28 kW P3.



Situació geogràfica: La irradiació i temperatura local s’han obtingut de la base de dades de la plataforma
"Photovoltaic Geographical Information System" (PVGIS) desenvolupada pel Centre de l’Energia de la
Comissió Europea (Joint Research Centre) i amb el programa de simulació PV∙SOL.



A continuació es pot veure l’orientació:
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2
1

3

Figura 3. Ubicació dels equips

Es plantegen les següents accions:


A la zona 1 els mòduls es col∙locaran a la coberta plana, que es una coberta transitable 1º amb algun
desnivell desigual a salvar durant la instal∙lació.



El sistema s’ha dissenyat per tenir la màxima potència i optimitzar l’ombrejat existent.



A la zona 2 es on es troba l’inversor fotovoltaic, a dins, a l’escala per accedir a la coberta .



A la zona 3, serà el punt de baixada del cablejat fins al quadre de proteccions.

Es manté la distribució mantenint l’azimut de l’edifici.
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La planta quedaria configurada de la següent manera:

Nº de

Potència

Nº mòduls

Nº de

Inversor

Potència

AIGUA DE

mòduls

unitària

per sèrie

sèries

(kWn)

total (kWp)

LA NAU

(Wp)

Total:

13

410

13

1

5,33

Sud-oest

12

410

12

1

4,92

Sud-oest

25

410

13 +12

2

10,25

Sud-oest

1x10

Per a dur a terme l’estimació de l’energia que produirà anualment la instal·lació, s’han utilitzat les
dades meteorològiques facilitades per PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System), de
l’Institute for Energy and Transport (IET) pertanyent al Joint Research Centre, de la Comissió Europea
(Unió Europea), per a la ciutat de Sant Quirze del Vallès. El PVGIS és una eina desenvolupada sota
l’acció SOLAREC per a contribuir a l’aplicació de les energies renovables a la Unió Europea com
una manera sostenible de subministrar l’energia a llarg termini mitjançant la realització de nous
desenvolupaments i tecnologies.

P h o t o v o l t a i c G e o g r a ph i ca l
System (PVGIS)

European Commission, Joint Research Centre Institute
for Energy, Renewable Energy Unit
Via Fermi 2749, TP 450, 210 27 Ispra (VA), Italy
tel: +39 0332 785273, fax: +39 0332 789268

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/

I nf orm a ti o n
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Les dades d’irradiació i temperatura en el punt del projecte segons PVGIS són les següents:

S’ha utilitzat el programa PV·SOL dibuixant la ubicació dels obstacles i de la instal·lació per obtenir
possibles pèrdues per ombrejat:
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Coberta

A continuació es presenten els resultats de la simulació de l’estimació de la producció anual que s’ha
realitzat amb el programa PV·SOL:

Tal i com es pot observar als resultats de la simulació, s’espera que la producció anual de la instal·lació
fotovoltaica se situï en 12.537 kWh i que el mes en el que s’assoleixi la punta de producció sigui el
mes de juliol, tal i com es pot observar a la següent figura, on apareix la representació gràfica de la
producció estimada diària per a cada mes i per unitat de potència instal·lada (kWh/kWp):
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Figura 4. Energia generada mes a mes

La cobertura solar estimada és la següent:

Figura 5. Cobertura solar mes a mes
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8. DESCRIPCIÓ DE LA INSTALꞏLACIÓ
La instal·lació fotovoltaica presenta una potència nominal de 10 kWn, composada per 25 mòduls
fotovoltaics de 410W amb una potència total pic de 10 kWp i es connectarà en regim d’autoconsum
en la línia interior de l’edifici. S’ha dissenyat amb 2 strings, de 13 i 12 mòduls respectivament
Els mòduls s’instal·laran en una coberta plana transitable per acollir mòduls solars mitjançant uns
blogs de formigó (solar-blocs) ja amb la inclinació de 15 graus sense d’alumini. Les estructures
presentaran la orientació de l’edifici i la inclinació de 15 graus.
Coberta disponible :

Figura 6. Disponibilitat d’espais
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La connexió dels mòduls es durà a terme mitjançant els connectors ràpids que duen incorporats.
En la configuració dels strings s’han tingut en compte els obstacles i possibles ombrejaments d’arbres
o edificis colindants.
En el cas d’escollir perfils d’alumini per l’estructura, aquests seran d’alumini anoditzat i s’ancoraran
sobre la coberta mitjançant daus de formigó (lastre) i tac químic especials per a aquest tipus
d’instal·lació. Els mòduls es subjecten als perfils d’alumini mitjançant grapes de subjecció.
Es recomana la instal·lació amb solar-blocs

Figura 7. Exemple Solar-Bloc en coberta plana del edifici

A continuació es mostraran els paràmetres elèctrics definits per aquesta instal·lació:

Poten
FV
Nº mòduls

cia
mòdul

Vmp *CC
(V)*

Imp
String

Voc CC

Isc String

(V)*

CC (A)*

CC (A)*

(W)

Potencia
pic
(Wp)

MPPT 1

13

410

544,44

9,79

651,56

10,45

5330

MPPT 2

12

410

502,56

9,79

601,44

10,45

4920

TOTAL

25
*Condicions Standard de mesura (STC). 100W/m2, AM 1,5 i 25ºC temp

10250
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El dimensionament dels strings s’ha dissenyat de tal manera que la tensió de la mateixa es situï a
l’interval MPP o rang de tensió de l’inversor en el que aquest és capaç de seguir el punt de màxima
potència, optimitzant així el rendiment de la instal·lació.
La caixa de protecció de corrent continua inclourà: fusibles PV 1000 Vdc de 15 o 16 A gPV.
També s’incorporaran descarregadors de sobretensions tipus II i el seccionador manual en càrrega
estarà incorporats dins del inversor com això ho acredita l’homologació de l’equip, per MPPT.
En cas d’instal·lar un inversor sense seccionador manual, s’incorporarà un seccionador extern de tall
en càrrega a la caixa de proteccions en continua.
A la sortida de la caixa de protecció de corrent continu, l’string anirà a l’inversor de potència que es
connectaran pels connectors destinats d’entrada per garantir els seguiments independent dels
seguiments definits.
A la sortida de l’inversor de potència hi haurà la caixa de protecció d’alterna per protecció de la línia
mitjançant un interruptor magneto-tèrmic i un relé diferencial de tipus A i un sobretensions d’alterna
per transitòries, que aniran directament al quadre de protecció i mesura de la fotovoltaica, a la sortida
de la qual es connectarà amb el quadre principal del l’edifici.
L’inversor de potència i els quadres de protecció estaran al interior del edifici, a una paret interior
específicament reservada per aquesta instal·lació que es troba l’entrada d’accés a l’habitació del
quadre general.
Si finalment no tenim permís per aquesta paret, s’instal·larà l’inversor a la paret nord del sortint de la
coberta, al exterior.
En cas d’instal·lació a l’exterior s’utilitzarà una paret nord on quedi protegit l’inversor de la radiació
directe i les caixes de proteccions seran d’almenys protecció IP65 estanques.
Existeix un pas d’instal·lacions al nord de la coberta per on baixa tot el cablejat i tubs dels equips de
climatització i s’aprofitarà per baixar també el cablejat fotovoltaic o bé per la façana exterior est
mitjançant tub d’acer de 40mm.
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La instal·lació i seguint el RD244/2019 comptarà amb el següent:
1. Un equip de mesura bidireccional que mesuri l’energia generada. Serà el mateix comptador

de companyia i que es troba a l’exterior.

Figura 7. Esquema de principi

La connexió es realitzarà en la línia interior de l’edifici. En el quadre principal del edifici, aigües avall
del IGA General.
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Figura 8. Punt de Connexió. Quadre general edifici

Totes les dades seran enviades via wifi mitjançant la monitorització del inversor i la seva plataforma
web.
Per tant s’instal·larà el meter corresponent i la connexió wifi via PLC amb cable per connectar amb
el router del edifici.

8.1. MÒDULS FOTOVOLTAICS I CAMP FOTOVOLTAIC

La instal·lació s’ha dissenyat amb mòduls mono-cristal·lins de 144 cèl·lules de 410 Wp de potència i
tecnologia mono-PERC i una eficiència d’almenys el 20,4%. Els mòduls compliran les següent
normatives i disposaran dels certificats següents:
-

Marcat CE segons la Directiva 2006/95/CE del Parlament Europeu.

-

IEC61215 (UNE-EN 6125) per a mòduls fotovoltaics de silici cristal·lí per us terrestre.

-

IEC 61730 (UNE-EN 61730, harmonitzada per la Directiva 2006/95/CE,
sobre la qualificació de la seguretat dels mòduls fotovoltaics.

-

Compliment de la norma UNE-EN 50380 sobre informació de les fulles
de dades i les plaques de característiques dels mòduls fotovoltaics.

-

Disposar de sistemes de qualitat en el seu procés de fabricació (normes ISO9001/
ISO14001).

-

Certificat amb control de PID (Potential Induced Degradation)
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A continuació es mostren les característiques principals que han de complir com a mínim els mòduls
fotovoltaics

Especificacions del mòdul:

La garantia del mòdul per desperfectes de fàbrica cobrirà com a mínim 10 anys, a més també garantirà
que la potència nominal real del producte arribarà com a mínim al 97% de la potència nominal
especificada a la placa del producte durant el primer any. A partir del segon any, la reducció anual de
la potència nominal real no superarà el 0,7% durant un període de 24 anys, de manera que en finalitzar
el vint-i-cinquè any, la potència nominal real arribarà com a mínim el 80% de la potència nominal
especificada a la placa del producte.
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Imatge 13.

Mínima garantia

La caixa de connexions dels mòduls porta incorporats díodes de derivació que eviten la possibilitat
d'averia de les cèl·lules, per ombrejats parcials d'un o diversos mòduls. A més a més són de tecnologia
cel·la partida, amb la qual cosa es com si fossin dos mòduls en 1 i no afectaria si la meitat del mòdul
es queda en ombra. Els panells presenten connectors ràpids per a facilitar la connexió dels mòduls. El
marc està fet amb aliatge d’alumini anoditzat i el vidre que cobreix i protegeix les cèl·lules és d’alta
transparència i té un espessor de 3,2mm.
Es subministrarà el manual de instal·lació per compliment amb les estructures a ser instal·lades per
evitar pèrdues de garanties futures.
L’entrega dels mòduls solars es realitzarà separada per corrents de funcionament (IMPP), marcats pel
fabricant, per tal de minimitzar les pèrdues de connexionat (mistmach). Serà condició imprescindible
que el Flash test entregat pel fabricant tingui aquesta classificació i que els mòduls solars vinguin
marcats, per poder fer la distribució en el camp d’una manera ràpida i efectiva.

8.2. INVERSOR O ONDULADOR

La funció bàsica d’aquest equip consisteix en convertir el corrent continu generat pels mòduls
fotovoltaics en corrent altern. La instal·lació constarà de un inversor de 10 kWn.
L’inversor realitza el seguiment del punt de màxima potència del sistema (MMP) en el rang de
tensions indicat a la taula. És a dir, en cada moment, d’acord a les condicions meteorològiques,
l’inversor cercarà la tensió i intensitat de corrents màxims del sistema per a extreure la màxima
potència i així optimitzar la producció d'energia. Disposa de 2 seguidors del punt de màxima potència
(MMP) amb 2 àrees d’entrada diferenciades. En aquest cas s’utilitzaràn 2 MPPT.
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Els inversors hauran de complir amb la normativa vigent per a aquest tipus d’instal·lacions, amb la
següent normativa que se cita a continuació:


Directiva de Baixa Tensió 2014/35/UE



Directiva de Compatibilitat Electromagnètica 2014/30/UE



Compleix amb la normativa establerta en el Reial Decret 1669/2011 sobre
connexió d’instal·lacions fotovoltaiques de petita potència a la xarxa de baixa
tensió:

o

Si la tensió a la línia de distribució cau per desconnexió de la mateixa o bé per
caiguda de la xarxa general, l'inversor no genera tensió en aquesta línia, fent
d'aquesta manera impossible el funcionament en illa, segons la norma UNE-EN
62116

o

La connexió automàtica a la xarxa es produeix quan la tensió de la xarxa està dintre
del rang comprès entre 340v i 440v i al mateix temps la freqüència de xarxa és
dintre del rang entre 49Hz i 51Hz. La desconnexió automàtica es produeix de forma
immediata quan la freqüència, la tensió, o ambdues no estan dintre dels límits
esmentats.

o

La desconnexió i reconnexió de l'inversor en el punt d'injecció es controlat pel
software. Aquest software i els seus retocs no són accessibles a l'usuari.

o

Reconnexió a la xarxa en 180seg. Quan la tensió i freqüència es trobin en els limita
establerts.

o

Compliment de separació galvànica segons normativa vigent.

o

Marcatge CE.

S’adjuntaran els certificats per garantir el compliment de les citades normatives.

A continuació es detallen les principals característiques tècniques de l’inversor:
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DADES TÈCNIQUES INVERSOR FRONIUS ‐ 10 KWn

8.3. ESTRUCTURES, SUPORTACIÓ DE MÒDULS, ANCORAMENT I CERTIFICAT DE SOLIDESA

El sistema d’ancoratge i els elements estructurals utilitzats proporcionaran bona resistència als
agents atmosfèrics. L’estructura suportarà vents forts, segons els valors mínims recollits en el Codi
Tècnic d’Edificació (CTE), en el seu apartat sobre “Seguridad Estructural-acciones en la edificación”
(SE-AE), així com altres agents atmosfèrics (pluja, calamarsa, neu, etc.).
Alhora d’instal∙lar els mòduls, les grapes no han d’entrar en contacte amb el vidre davanter i no han
de deformar l'estructura.
Així mateix, cal assegurar que s'eviten efectes d’ombres de les grapes sobre el mòdul i el marc del
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mòdul no es pot modificar en cap circumstància.
És imprescindible fer servir com a mínim quatre grapes per cada mòdul, dues grapes a cada costat
llarg del mòdul i seguir les instruccions del fabricant per no perdre la garantia.
Mitjançant blocs de formigó, tipus solar‐blocs, segons càlcul de vents, s’anclaran els mòduls
fotovoltaics, com en la següent foto exemple.

Figura 10. Estructura solar-bloc

L’empresa instal·ladora haurà d’aportar els càlculs estructurals segons la solució final triada.

El conjunt ha estat dimensionat per a suportar les accions que determina el “Código Técnico de la
edificación” (CTE), en concret el document bàsic sobre “Seguridad estructural”, CTE SE-AE. Les
carregues a considerar són:


Càrrega pel propi pes de l’estructura i mòduls (Acció permanent).



Càrrega pel pes de la neu (Acció variable).



Càrrega pel vent, frontal i de succió (Acció variable).
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Les úniques proteccions col·lectives necessàries per treballar en aquesta coberta es la incorporació
de dos trams de línia de vida provisional homologada, a la coberta.

A continuació es detallen el càlculs de càrrega sobre la teulada:

Càlcul de les càrregues de vent

L’edifici on s’ubicarà la instal·lació fotovoltaica, està composada d’una coberta de morter d’almenys
4cm, transitable i embaldosada tipus coberta invertida.
Aquest tipus d’estructura es capaç de soportar un pes de 500 kg/m2.
La càrrega que provocarà la instal·lació solar és la produïda per el propi pes de la instal·lació, més
les càrrgues del vent sobre ella mateixa, així com els pesos adicionals tals com la neu.

Càrrega deguda el pes de la instal·lació (qp)
Pes placa: 22,7 kg que por m2 serà = 22,7 kg /2,0 m2 = 11,35 kg/m2
Pes estructura: 50 kg/m2 (tant en sistema solarbloc com en sistema amb lastre trandicional)
Pes total de la instal·lació és de: 161,35 kg/m2 = 601,637 N/m2.

Càrrega deguda al vent (qe)
Són les produïdes pel vent, tant a tracció com a compresió.
El càlcul de les càrrgues de vent s’ha realitzat segons lo indicat al CTE (SE-AE)
El resultat es donat per la resta entre la càrrega de l’estructura buida i la càrrega deguda a la
instal·lació de panells solars.
La càrrega total és:

qe  qb  ce  c p
On:

qb  0,5    vb

2

 = Dnedistat de l’aire = 1,25 Kg/m3
Vb= Valor bàsic de la velocitat del vent por zones. La zona es pren del mapa de la figura 1.
Ce= Coeficient d’exposició en edificis de fins a 8 plantas. Valor constant de 2.
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Cp= Coeficient eòlic o de presió. En aquest cas, cubierta plana, es pren el valor segons la tabla D4.
En aquest cas, Sant Quirze del Vallès es dtroba dentro de la zona C, per aquesta zona, el valor de
la càrrega es de C= 0,52 kN/m2

Figura 1: zonificació del vent

qb  0,5    vb =0.5x1.25x0.522=0.169
2

Per el càlcul del coeficient de pressió exterior, es preñen els valors del CTE de la taula D.4
(coberta plana), essent la dirección del vent la que es motra en la figura.
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Ce= 2
Cp es prent per un valor d’inclinació de 15º i per les zones F, G, H i I de la coberta.
Cp(F)= -1.8
Cp(G)= -1.2
Cp(H)= -0.7
Cp(I)= -0.2 0,2
*sense parapetos
Para fer el còmput global de les càrregues de la coberta, donat que els panells están repartits per
tota la coberta, es prem el valor més desfavorable.
Cp(F)= -1.8
Força a compressió:

qe  qb  ce  c p = 0.169 x 2x 0 = 0 kN/m2
Força a tracció:

qe  qb  ce  c p = 0.169 x 2x 1.8 =0.6084 kN/m2

Càrregues degudes a la neu (qn)
Les càrregues de neu varien en funció de les zones climàtiques d’hivern i de l’alçada respecte el
mar.
Les zones climàtiques es donen a la figura E.2. El punt en qüestió, es trova en la zona 2.
La alçada de la ubicació respecte el mar és de 188 metros.
Amb aquestes dades, es prem el valor de la càrrega de neu de la taula E.2.
Per una alçada de 188m, a la zona 2, la càrrega de neu és de 0,4 kN/m2 en horizontal.
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El panel está a 15 º respecte a la horitzontal, per lo que la càrrega extra deguda a la neu será de
0,4 kN/m2 x cos15: 0.386
Es considerarà doncs la càrrega = 0.386 kN/m2

Càrrega total sobre la coberta:
Criteri de combinació d’accions:

qt  1,35  q p  1,5  qv  0,5 1,5  qn kN/m2
qt = 1,35x 1,6135 + 1,5 x 0+ 0,15 x 0,386 = 2,236 kN/m2
La càrrega máxima que haurà d’aguantar la coberta deguda a la instal·lació fotovoltaica és de 228
kg/m2, la qual es menor a la carga mínima que aguanta la mateixa.
Hipòtesis amb tracció: pes propi menys tracció deguda al vent
qt = 1,35x 0,1635 - (1,5 x 0,6084) = - 0,692 kN/m2
La tracció esperada máxima es situará en 70,56 kg/m2

Andrés Cano Pardo
Enginyer Tècni Industrial
COL CETIB 26548
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8.4. TRAÇAT LÍNIA DE DISTRIBUCIÓ

La línia de distribució en CC discorrerà per la coberta amb SAFATA METÀL·LICA 100X60 mm per
exteriors fins la paret nord de la part posterior de la torreta de la coberta, on trobarem la zona
d’instal·lació dels equips: proteccions CC + Inversor + proteccions AC, ja amb canaleta blanca UNEX
de 60 x 60 cm.
Des de la paret d’instal·lacions fins al Quadre General, que és realitzarà la connexió, es té que anar
per la façana posterior (est).
Per tant es tornarà a sortir a la coberta amb SAFATA METÀL·LICA 100X60 mm per exteriors fins a
la façana es, per fer la baixada.
Aquesta baixada es farà amb tub d’acer de 40mm
Es baixarà fins arribar al fals sostre per anar a buscar el quadre general.
Allà s’ubicarà un petit quadre per la fotovoltaica amb un magneto tèrmic degudament identificat. Es
connectarà la planta fotovoltaica i des de allà anirem a connectar aigües avall del IGA general.
8.5. LÍNIA D’EVACUACIÓ CC

El càlcul del cablejat s’ha realitzat segons defineix el REBT (Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió) a “Instruccions Tècniques Complementàries per a Baixa Tensió” (ITC-BT-07,ITC-BT-19 i
ITC-BT-40).
Els càlculs preveuen que la caiguda de tensió total (CC+CA) sigui inferior al 1,5%, tots els conductors
són de coure i per a ús en intempèrie, resistents als raigs ultraviolats i lliures d’halògens. Els cables
s’instal·laran sota dels mòduls i/o amb rejiband galvanitzat de distribució.
Els criteris utilitzats han estat:



Caiguda màxima de tensió admissible: Caiguda de tensió CC i AC menor a 1’5% en
condicions estàndard ( 25ºC-1000 W/m2).



Intensitat màxima admissible pel cable en servei permanent segons defineix el REBT per
cada tipus de conductor i de canalització. Segons la ITC-BT-40, el cables han estat
dimensionats per una intensitat no inferior a 125% de la màxima intensitat generada pel
generador.



El recorregut s’ha projectat de forma que minimitzi les distàncies per evitar pèrdues per
caigudes de tensió. El cable fotovoltaic és tipus ZZ-F (AS) 0,6/1 kV flexible Designació
UNE21123. El cablejat solar estarà molt ben identificat, indicant la sèrie i polaritat, al final
de cada sèrie, per poder facilitar les tasques d’identificació i manteniment.



Tots els conductors d'interiors són del tipus no propagador de flama i lliure d'halògens.
RZ1- K(AS) 0,6/1KV
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A continuació es defineixen les característiques i extensions necessàries de conductors per a
realitzar el cablejat de la instal·lació per a cada un dels següent trams definits:


Tram 1 Cablejat CC entre mòduls i fins la caixa fuscibles de CC
Uneix les sèries o strings de mòduls amb la caixa de connexió de protecció en continu i
seguidament amb l’inversor de potència.
Els conductors que connectaran els strings dels mòduls fotovoltaics a les caixes de connexió
es disposen les proteccions de corrent continu són específics per a instal·lacions solars.
Presenten una secció de 4 mm², són de coure flexible i aïllat amb doble capa tipus ZZ-F (AS)
1,8/1 kV. Seguidament es conduiran fins als inversor. La coberta del cable serà de color negre
(pol negatiu) i de color vermell (pol positiu, o bé amb marcatge amb cinta identificativa).

Les característiques mínimes d’aquest cablejat es:
o

Cables específics per a instal·lacions fotovoltaiques, lliure d’halògens, classe 5, segons UNEEN 60228.

o

Alta seguretat

o

Resistència a al intempèrie i raigs ultraviolats. EN 50618 i TUV 2Pfg1169-08

o

Treball a altes i baixes temperatures (-40ºC fins a 120º)

o

Presència d’aigua: AD8 submergida

o

Vida útil, 30 anys segons UNE-EN 60216-2

o

No propagació de flama segons UNE-EN 60332-1 e IEC 60332-1

o

Lliure d’halògens segons UNE-EN 60754 e IEC 60754

o

Reacció al fog CPR Eca, segons norma EN50575

Els cables s’etiquetaran per tal de facilitar la seva identificació, tant a la instal·lació en CC com en
CA. Es disposarà de connectors tipus multicontact MC4 de 4 mm2 per a la connexió entre conductors
i mòduls. Els mateixos connectors impedeixen connectar-los erròniament. En alguns strings parts es
necessari realitzar uns allargaments per unió dels mòduls en la mateixa sèrie, s’utilitzarà cable de 4
mm2 i es realitzaran amb connectors MC4.
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La unió del string entre fileres es farà protegit per l’estructura. Es posarà tub de PVC de 25 mm tipus
REXA per exteriors o corrugat amb ànima d’acer per anar entre files i per recollir tot el cablejat fins
a la caixa de CC, amb safata metàl·lica de 100x60mm amb tapa per exteriors. En aquest cas tenim
2 strings, 4 cables de 4 mm2 + el terra de 4mm2 en el primer tram fins al quadre proteccions CC i
segon tram fins al inversor, més el cablejat de protecció de terra.



Tram 2. Cablejat de sortida des de la caixa de protecció de corrent continu fins a
l’entrada de l’inversor de potència.
El cablejat de sortida de la caixa de protecció serà de 4 mm², són de coure flexible i aïllat
amb doble capa tipus ZZ-F (AS) 0,6/1 kV. Seran 2 series i entrarà al inversor, per fer mesura
dels strings amb el corresponent connectors multicontact compatibles amb l’inversor.

8.6. LÍNIA DE DISTRIBUCIÓ EN CA

El càlcul de les seccions del cablejat en corrent altern (des de la sortida de l’inversor) asseguren una
caiguda de tensió total (CC+CA) admissible del 1,5 % com a màxim.



Tram 3. Cablejat des de la sortida de l’inversor fins al quadre de protecció en corrent
altern ubicat al costat del inversor
Els cables a instal·lar en el tram de l’inversor fins al quadre de protecció en corrent altern
serà cable amb designació RVZ1-K (AS) 0,6/1 KV, 4 x 6mm2 de secció. Aniran per canal
UNEX de 60x60 preparat per interiors.
El cablejat anirà sota safata aïllant amb tapa segons indica la ITC-BT30, amb temperatura de
servei de -25ºC a +90ºC. Segons EN50085-1..



Tram 4. Cablejat des del quadre general CA fins al quadre de protecció i mesura de la
Fotovoltaica.

A la sortida del inversor de potència fins l’entrada del quadre de protecció i mesura general del edifici
on es farà la connexió, segons el RD244/2019 ubicat a la Planta 0 i d’aquí a la caixa d’embarrats on
es connectarà amb la línia interior del edifici ubicat a la planta 0, al quadre general. La distancia
estimada es de 30 metres i el recorregut interior/exterior. El baixant del cablejat es realitzarà per
l’exterior del edifici, per la façana est del edifici i en algun moment pel fals sostre. El cable té
designació RVZ1-K (AS) 0,6/1 KV serà de 4X6+TT mm2.
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8.7. DISPOSITIUS DE PROTECCIÓ

8.7.1. Dispositius de protecció de corrent continu

Incorporar les proteccions per a sobretensions i sobreintensitats.
Igualment s’ha considerat convenient instal·lar proteccions de continua exterior. Serà una caixa amb
1 entrada i 1 sortida. La caixa serà de doble aïllament i tindrà un grau de protecció IP65, estan
equipades amb porta-fusibles seccionables 1000 Vdc per a protegir la sèrie de mòduls amb una
intensitat superior a la corrent de disseny per a cada sèrie i per a protegir de possibles corrents que
pogueren danyar l’inversor. Cada fusible de corrent continu serà de 15 o 16A gPV, valor suficient
per a suportar els corrents de curtcircuit de cada sèrie.
Si l’inversor no incorpora seccionador, s’implementarà un seccionador de tall en càrrega
específicament dissenyat per a evitar l’arc elèctric en corrent continu. El tancament es realitza en
mil·lèsimes de segon, pel que s’evita la possibilitat de produir-se un arc elèctric.
Aquesta caixa estarà a la planta coberta, a la pared nord d’instal·lació, al costat del inversor.
Elements:



Fusibles per a protegir el pol positiu i negatiu de cada string. Els fusibles seran específics per
plantes fotovoltaiques, unipolars, de tensió assignada 1000V, (classe gPV segons la norma
IEC60269-6), de 15A, valor suficient per a suportar els corrents de curtcircuit de cada sèrie,
unipolars i disposaran de base portafusible articulat de dimensions 10x38 mm per a carril DIN,
100V, fins a 32A amb compliment de la normativa europea 2002/95/EC RoHs.



Sobretencions CC Clase 2

A la sortida del inversor de potència es col·locarà una caixa de protecció per la part d’altern, en que
inclourà el següent:



Interruptor magnetotèrmic. A la sortida del inversor, s’instal·larà un interruptor tetrapolar de
20A, poder de tall mínim de 16kA, Curva C - Compliment normes EN60947-2, EN60898- 1.



Interruptor automàtic diferencial tipus A per a la instal·lació, amb l’objectiu de protegir a les
persones de les derivacions causades per fallides d’aïllament entre els conductors actius i terra
o massa dels aparells. La protecció es realitzarà amb un interruptor diferencial 40A calibrat a
una sensibilitat 30mA segons, IEC61008-1.



Protector sobretensions transitòries i permanents en alterna tipus 2.
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Proteccions incloses en l’inversor (certificat i homologat):
 Vigilant d’aïllament. Amb l’objectiu de detecció de qualsevol fallida a terra entre un o

els dos pols i terra. En la suposada fallida a terra, primere es desconnectarà la part de
continu i posteriorment curtcircuitant i posant el mateix a terra, amb l’objectiu de porta
a cero la tensió del sistema CC
 Interruptor automàtic d’interconnexió a la xarxa. Aquestes proteccions estàn incloses a

l’inversor, programant els següents valors llindar pels interruptors de desconnexió.


Màxima i mínima freqüència: 48-51 Hz.



Màxima i mínima tensió: 340V i 440 V.

 Altres proteccions: Polarització inversa, sobretensions a l’entrada i la sortida, sobre-

temperatua de l’equip i protecció anti-illa.
Aquestes mesures estan especificades en el certificat del fabricant conforme compleixen les
anteriors proteccions. La línia a la sortida d’aquesta caixa de protecció anirà al quadre general ubicat
en la planta baixa del edifici.
8.8. CONNEXIÓ A LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D’ENDESA

La planta Fotovoltaica es connecta en la línia interior de l’edifici.
Cal destacar que l’Equip de mesura existent a la TMF del subministrament de l’edifici ha de ser
bidireccional segons indica la normativa i ha de complir amb el reglament de Punts de Mesura RD1110/2007 i amb les condicions tècniques que la companyia elèctrica distribuïdora imposi, utilitzant
els equips homologats descrits a la normativa vigent. A continuació es mostra l’esquema de
connexió:
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Figura 13. Connexió segons ITC BT 40

8.9. CONNEXIÓ A TERRA

Segons el REBT en la seva ITC-BT40 indica que per instal·lacions interconnectades a una xarxa de
distribució pública que tingui el neutre posat a terra, el esquema utilitzat serà TT y se connectaran
les masses de la instal·lació i receptors a una terra independent de la del neutre de la xarxa de
distribució pública.
L’objectiu de la connexió a terra és derivar la tensió que pogués arribar a les masses de la instal·lació
(marcs dels mòduls, estructura, etc) a terra, aconseguint d’aquesta forma una tensió 0. D’aquesta
manera, s’aconsegueix disminuir el risc d’accident a les persones i/o averies en els equips
electrònics. Aquestes mesures consisteixen en la posta a terra de les masses i dispositius de tall per
derivació de corrent de defecte a terra. Aquest darrer dispositiu consisteix en un interruptor
diferencial que provoqui l’obertura automàtica de la instal·lació quan la suma vectorial de les
intensitats mesurades assoleix un valor predeterminat. S’utilitzarà sensibilitat de IA = 30 mA en la
part de CA per les característiques de la instal·lació.
En el costat de CC s’utilitzarà un vigilant d’aïllament, incorporat dins de l’inversor i que efectua la
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mateixa funció que en la part de Corrent Altern. La instal·lació de connexió a terra es realitzarà
segons les instruccions ITC BT 018 del Reglament. Per les característiques de local mullat en aquest
tipus de instal·lacions, el valor de la resistència de terra serà tal que, qualsevol massa no doni
tensions de contacte superior a 24V. L’objectiu es obtenir un valor inferior a 15Ω.
La connexió de terra consta de les parts següents:


Preses de terra.



Conductors de terra.



Borns de connexió a terra



Conductors de protecció.

Els conductors de terra es senyalitzaran amb bandes adhesives de color groc i verd i la secció del
cable de terra final serà de 6 mm². En la instal·lació es realitzaran les comprovacions pel instal·lador
autoritzat tal com recull el Reial Decret 842/2002, en la instrucció ITC-BT-05, i segons el procediment
de la norma UNE 20460-6-61. Per tal d’assegurar que no es produiran transferències de defectes a
la xarxa de distribució es mantindrà una distancia mínima de 15 m de qualsevol Centre de
transformació segons ITC BT 18 punt 11 en el cas en que la resistivitat no sigui elevada (<100
ohmsꞏm), en altres casos es calcularà segons la norma.
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9. ESTUDI DE VIABILITAT TÈCNIC I ECONÒMIC
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Figura 14. Taula amortització

10.

BALANÇ MEDIAMBIENTAL

10.1. CANVI CLIMÀTIC

L’activitat humana altera la composició de l’atmosfera, produint un escalfament global del planeta
amb el nomenat efecte hivernacle.
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La utilització del petroli, gas natural i carbó per la generació d’energia, són uns dels principals
causants de les emissions de CO2 a l’atmosfera, causant directe de l’efecte hivernacle. Com
principals efectes podem nombrar:


Augment de la temperatura.



Fusió dels casquets polars.



Augment del nivell del mar.



Pèrdua de la biodiversitat (espècies animals i vegetals)



Condicions meteorològiques extremes (sequera – inundacions)



Descens de les precipitacions.



Fam als països més pobres.

10.2. BALANÇ ENERGÈTIC

L’energia fotovoltaica ajuda a disminuir les emissions de contaminants al medi ambient dels
principals gasos d’efecte hivernacle, com són, el CO2, SO2 i NOx.
D’acord a la Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) 2015 de
l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, la producció d’un kWh implica l’emissió de 0,36 kg de diòxid
de carboni (tenint en compte el mix de producció peninsular).
D’acord a la simulació de la producció duta a terme, la producció anual de la instal·lació serà de
7.151 kWh. Tenint en compte el rati anteriorment esmentat (0,36kg CO2/kWh), l’energia elèctrica
produïda per la instal·lació suposarà un estalvi de 3.555 kg de diòxid de carboni anual respecte a
les emissions que s’haurien produït generant-la a partir d’altres fonts (d’acord al mix peninsular del
2014).
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POSSADA EN MARXA I RECEPCIÓ DE L'OBRA

11.

11.1. PROVES DE LA INSTALꞏLACIÓ

Una vegada realitzat tot el connexionat i realitzada la corresponen configuració definida pels
fabricants dels equips, l’instal·lador realitzarà la configuració i proves pertinents de funcionament.
Que com a mínim seran:

-

Tensió Voc dels strings

-

Tensió Vmp dels strings en càrrega

-

Amperatge dels strings amb mesura de la irradiació solar W/m2

-

Freqüencia d’alterna del equip inversor en funcionament

-

Tensió del equip inversor en funcionament

-

Proves de dispar dels diferencials

-

Medicions de terra

11.2. POSADA EN MARXA

Una vegada fet les proves de la instal·lació, aquesta restarà aturada fins la seva legalització final.
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ANNEX 1.
CÀLCUL DE LA PRODUCCIÓ I SIMULACIÓ
FOTOTOVOLTAICA
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ANNEX 2.
INFORMACIÓ TÈCNICA DELS EQUIPS
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DOCUMENT II:
MEMÒRIA DE CÀLCUL
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1. CÀLCUL DE LINEA DE DISTRIBUCIÓ
1.1

Càlcul de seccions

Pel càlcul dels conductors de potència, s’han seguit les següents directrius de disseny, segons
defineix el R.E.B.T (Reglament Electrotècnic de Baix Tensió). Tot el cablejat complirà la normativa
CPR (Construction Product Regulation)/EN 50575, reglament emès per la Unió Europea per garantir
que tot el cablejat utilitzat en instal·lacions permanents de tota la Unió Europea siguin avaluats,
classificats i aprovats sota un únic criteri. El fabricant adjuntarà la DoP ( Declaració de prestacions)
i el marcat CE.
Segons la ITC-BT 40 del REBT, el cablejat ha de estat dimensionat per una intensitat no inferior al
125% de la màxima intensitat del generador i la caiguda de tensió entre el generador i el punt de
connexió o a la instal·lació interior, no serà superior al 1,5% per a la intensitat nominal.
-

Caiguda màxima de tensió admissible. Es pren com a base que la caiguda de tensió en el
costat de CC sigui inferior a 1%, en condicions estàndard (25º-1000W/m2)

-

S’utilitza la següent fórmula per instal·lació monofàsica.

2LP
CeU

S

-

S’utilitza la següent fórmula per instal·lació trifàsica.

S

LP
CeU

On,
S= Secció dels conductor, en mm2 L= Longitud de la línia, en metres C= Conductivitat: 56 Cu
P= Potència que es transporta (W) e= Caiguda de tensió (V)
U= Tensió (V)
Aquest conductors estan a la intempèrie i sotmesos al raigs solars. Per això s’ha calculat la resistivitat
del conductor a 80º de temperatura.
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-

Intensitat màxima admissible por el cable en servei permanent: Segons les indicacions
del REBT per cada tipus de conductor i tipus de canalització. (ITC-BT- 07,ITC-BT-19 i
ITC-BT-40).

-

Segons la ITC-BT-40, el cablejat deuen ésser dimensionats per una intensitat no inferior
a 125% de la màxima intensitat generada pel generador. La intensitat màxima admissible
pel cable durant un temps determinat: la corba de fusió del conductor ha de ser més
alta que la de les proteccions tèrmiques.

Els criteris utilitzats han estat:



Caiguda màxima de tensió admissible: Caiguda de tensió CC i CA menor a 1’5% en condicions
estàndards ( 25ºC-1000 W/m2).



Intensitat màxima admissible pel cable en servei permanent segons defineix el REBT per cada
tipus de conductor i de canalització. Segons la ITC-BT-40, el cables han estat dimensionats
per una intensitat no inferior a 125% de la màxima intensitat generada pel generador.



El recorregut s’ha projectat de forma que minimitzi les distancies per evitar pèrdues per
caigudes de tensió. El cable de corrent continu de les sèries de les plaques és tipus ZZ-F (AS)
1,8 kV flexible de coure designació UNE21.123. Cada línia portarà molt bé identificat la sèrie i
la polaritat del cable.



La resta de conductors són del tipus de coure no propagador de flama i lliure d'halògens.
Aïllament XLP i tensió de servei 0,6/1 kV, denominació RZ1-K(AS)0,6/1KV Cu.



Els colors seran els següents:



Conductors actius de potència en corrent altern s’utilitzaran per fases els colors marró, negre
i gris.



Conductor de protecció bicolor groc i verd



Conductor del neutre color blau



Color negre pel negatiu i vermell pel positiu en corrent continu. Si s’utilitza un únic color serà
de color negre indicant sempre la polaritat dels cables.

Per la part del corrent altern s’utilitzaran les següents fórmules:

1. Càlcul corrent del circuit


Per línies monofàsiques

𝐼=

P

Uƒ×cos ఝ
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On,
I, corrent del circuit en A
W, és la potència del circuit en W Uf, tensió de fase sistema en V Cosφ, factor de potència


𝐼=

Per línies Trifàsiques

P

√3U×cos ఝ

On,
I, corrent del circuit en A
W, és la potència del circuit en W U, tensió de línia del sistema en V Cosφ, factor de potència
2. Càlcul de secció per la xarxa alterna.

S

LP  cos
CeU

On
S= Secció dels conductor, en mm2
L= Longitud de la línia, en metres
C= Conductivitat: 56 Cu
P= Potència que es transporta en W
e= Caiguda de tensió en V
U= Tensió en V
Cosφ, factor de potència
S’utilitzarà el criteri de la màxima intensitat admissible segons REBT explicat anteriorment. Amb
totes aquestes premisses s’han calculat les seccions dels conductors a utilitzar en cadascun dels
circuits següent:

Circuit 1: Cablejat entre mòduls. STRINGS fins a caixa de protecció corrent continu i entrada
de inversor de potència.
Totes les connexions entre mòduls es faran amb el cablejat que porten el propis mòduls, però quan
calgui cobrir una distancia més llarga entre mòduls del mateix string que la que assoleixin els cables
estàndards dels mòduls es farà servir cablejat de 4 mm2. Aquestes connexions es faran amb
connectors ràpids tipus MC4.
Segons el REBT, es busca la menor secció que compleixi amb el criteri de la màxima intensitat
admissible. Aquests ramals es realitzaran amb conductor de coure a l’aire amb aïllament elastòmer
reticulat lliure d’halògens per esser molt recomanat per a instal·lacions a la intempèrie i suportar
altes temperatures de servei (120ºC temp. servei permanent).
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El cable en CC entre connexió de mòduls i de les caixes de protecció fins a inversors serà un cable
unipolar flexible, lliure d’halògens, amb denominació tècnica ZZ-F (AS) 1,8KV especials per a
instal·lacions fotovoltaiques.
Els colors del cable seran negre (-) i vermell (+), d'acord amb la codificació de colors d'una instal·lació
de corrent continu.
El cable en CC ha d’ésser dissenyat per a resistir les condicions extremes que es donen en las
instal·lacions fotovoltaiques.

-

Resistència a temperatures extremes. Tª.Máx:+120ºC, TªMín: -40ºC.
Resistència a la intempèrie, raigs ultraviolats, ozó i absorció d’aigua.
Resistència a l’abrasió, olis i greixos industrials.
Apte per a serveis mòbils.

El cable CC es un cable d’alta seguretat (AS) compleix amb els requisits del reglament de baixa
tensió.

-

No propagació de la flama
No propagació d’incendi
Lliure d’halògens
Baixa opacitat de fums emesos, baixa acides i corrosió dels gasos emesos

La secció del cablejat fins a la caixa de protecció de continua i de la caixa fins al inversor, serà de
ZZ-F (AS) 1,8KV de 4mm2 (H1z2z2-K).

LINEA

CC1
CC2

DESCRIPCIÓ
String a
inversor
String a
inversor

Long.
(m)

Potencia Vmp
(Wp)
p (V)

Impp
(A)

CdT %

Secció
(mm2)
Teòrica

Secció
(mm2)

Secció
(mm2)

Comercial Escollida

CdT
(V)

CdT
(%)

Real

Real

25

5330

544,4

9,79

1,5

1,14

2

4

2,33

0,43

25

4920

502,6

9,79

1,5

1,23

2

4

2,33

0,46

SUMA
=

0,89

El cablejat anirà amb canal metàl·lica de 100x60 d’exterior (segons plànol) fins caixa de protecció
de corrent continu que tindrà protecció IP65.
A la sortida de la caixa de protecció de corrent continu es continuarà amb el mateix cablejat per
string i es connectarà directament a l’inversor de potència amb els connectors preparats en el propi
inversor.
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Circuit 2AC: Cablejat des de sortida de cada inversor de potència fins a la caixa de protección
de CA i cablejat des de la sortida de la caixa de protección de CA fins a la Quadre General
Edifici.
A la sortida de cada inversor de potència el cablejat es farà amb cable RZ1-K(AS)0,6/1KV Cu de
4x6mm2+TT de secció, anirà fins a la caixa de protecció de CA. Aquest cablejat anirà sobre canal
PVC de 60x60mm.

LINEA
AC
L1

DESCRIPCIÓ
Inversor a Quad.

LONG. U dV cos Pnom
(m) (V) (%) ϕ
(W)
30

400

1,5

1

10000

Imàx
(A)

Secció
teòrica
MCTA
(mm2)

Secció
comercial
MCTA
(mm2)

Secció
escollida
(mm2)

14,45

1,24

2,5

6

dU
real
(V)

dU
real
(%)

0,31

0,078

SUMA
= 0,078

La sortida de la caixa de protecció de CA general amb la unió del inversor serà amb cable de RZ1K(AS)0,6/1KV Cu 4x6+TTmm2 de secció. Aquest cablejat anirà sobre safata metàl·lica per exteriors
amb tapa cega de 100x60mm fins al baixant de la façana est.
A la façana anirà amb tub de 40mm metàl·lic fins a entrar al fals sostre. Allà discorrerà fins al quadre
de protecció i mesura de de la instal·lació Fotovoltaica a planta 0. La distància estimada es de 30
metres.
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DOCUMENT III:
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
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1. DADES DE L’OBRA
Tipus d’obra: Instal·lació solar fotovoltaica sobre coberta plana a la Biblioteca Municipal de Sant
Quirze del Vallès.
Ubicació de l’obra: Carrer Eduard Toldrà s/n, 1 -08192 – Sant Quirze del Vallès
Promotor de l’obra: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Autor del Projecte i d’aquest estudi: Enginyer tècnic - Andrés Cano Pardo (Col. Núm. 26.548)

2. NORMATIVA VIGENT
La legislació vigent en matèria de seguretat i salut que s’ha de complir es la següent:
 Ordre de 20 de maig de 1952 per la qual s’aprova el “Reglament de seguretat i higiene del

treball a la indústria de la construcció.
 Ordre de 28 d’agost de 1970 per la qual s’aprova “L’Ordenança del treball per les indústries

de la construcció, vidre i ceràmica”
 Ordre de 9 de març de 1971 on s’aprova “L’ordenança general de seguretat i higiene al
treball”
 Ordre de 31 d’agost de 1987 sobre “Senyalització, abalisament, neteja i finalització d’obres

fixes en vies fora de població”.
 Resolució 4/11/1988 de 30 de novembre de 1988 sobre les “Distàncies reglamentàries

d’obres i construccions a línies elèctriques”.
 Directiva 92/57/CEE de 24 de juny de 1992 per la que s’aproven les “Disposicions mínimes

de seguretat i salut que han d’aplicar-se en les obres de construcció temporals o mòbils”.
 Llei 31/1995 de 8 de novembre de 1995 per la qual s’aprova la “Llei de prevenció de riscos

laborals”.
 Reial Decret 39/1997 de 17 de gener de 1997 pel qual s’aprova el “Reglament dels serveis

de prevenció”.
 Reial Decret 485/1997 de 14 d’abril de 1997 pel qual s’aproven les “Disposicions mínimes en

matèria de senyalització, de seguretat i salut en el treball”.
 Reial Decret 486/1997 de 14 d’abril de 1997 sobre les “Disposicions mínimes de seguretat i

salut als llocs de treball”. Deroga alguns capítols de l’Ordenança de Seguretat i Higiene en el
treball.
 Reial Decret 487/1997 de 14 d’abril de 1997 sobre les “Disposicions mínimes de seguretat i

salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dors
lumbars, pels treballadors.
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 Reial Decret 488/1997 de 14 d’abril de 1997 sobre les “Disposicions mínimes de seguretat i
salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització”.

 Reial Decret 664/1997 de 12 de maig de 1997 de “Protecció dels treballadors vers els
riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball”.

 Reial Decret 665/1997 de 12 de maig de 1997 de “Protecció dels treballadors vers els
riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball”.

 Reial Decret 773/1997 de 30 de maig de 1997 pel qual s’aproven les “Disposicions mínimes
de seguretat i salut, relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual”.

 Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol de 1997 pel qual s’aproven les “Disposicions
mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball”.

 Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1997 pel qual s’aproven les “Disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció”. Transposició de la Directiva
92/57/CEE.

 Ordre de 12 de gener de 1998 on s’aprova el model de llibre d’incidències en obre de
construcció.
 Reial Decret 614/2001 de 8 de juny de 2001 sobre “Protecció contra risc elèctric”
 Reial Decret 374/2001 de 6 d’abril de 2001 sobre la “Protecció de la salut i seguretat dels
treballadors vers els riscos relacionats amb l’exposició a agents químics durant el treball”.

 Reial Decret 836/2003 de 27 de juny de 2003 pel qual s’aprova la “Instrucció tècnica
complementària MIE-AEM 2 del reglament d’aparells d’elevació i manutenció referent a gruestorre desmuntables per obres”.

 Llei 54/2003 de 12 de desembre de 2003 per la qual es “Reforma del marc normatiu de la
prevenció de riscos laborals”.

 Reial Decret 2177/2004 de 12 de novembre de 2004 sobre les “Disposicions mínimes de
seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball en matèria de treballs
temporals en alçada”.

 Reial Decret 286/2006 de 10 de març de 2006 sobre la “Protecció de la salut i seguretat dels
treballadors vers els riscos relacionats amb la exposició al soroll”.

 Reial Decret 396/2006 de 31 de març de 2006 sobre les “Disposicions mínimes de seguretat
i salut aplicables als treballs amb risc d’amiant”.

 Reial Decret 604/2006 de 19 de maig de 2006 pel qual es modifica el RD39/1997, pel qual
“S’aprova el reglament dels serveis de prevenció” i també es modifica el RD 1627/97, pel qual
“S’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció”.

 Llei 32/2006 de 18 d’octubre de 2006 s’aprova la “Llei reguladora de la subcontractació en el
sector
de la construcció”

 Reial Decret 337/2010 de 23 de març de 2010 pel qual es modifica el RD 39/1997, RD
1109/2007 i RD 1627/1997.
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 Ordre TIN/1071/2010 de 27 d’abril de 2010 sobre “Requisits i dades que han de complir les

comunicacions d’apertura o de represa d’activitats en els centres de treball”,
 En diversos BOE s’aproven normatives pels diferents equips de protecció individual.

3. INTRODUCCIÓ.
La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals, modificada per la llei
25/2009, modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el llibre accés a les
activitats de servies i el seu exercici, té per objecte la determinació del cos bàsic de garanties i
responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors davant
els riscs derivats de les condicions de treball/feina.
Com a llei estableix un marc legal a partir del qual les normes reglamentàries aniran fixant i
concretant els aspectes més tècnics de les mesures preventives.
Aquestes normes complementàries queden resumides a continuació:
1. Disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.
2. Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut a la feina.
3. Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització per part dels treballadors dels

equips de treball.
4. Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
5. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització per part dels treballadors

d'equips de protecció individual

4. DRETS I OBLIGACIONS.
4.1.

DRET A LA PROTECCIÓ ENFRONT DELS RISCOS LABORALS.

Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut a la feina.
A aquest efecte, l'empresari realitzarà la prevenció dels riscos laborals
mitjançant l'adopció de quantes mesures calguin per a la protecció de la
seguretat i la salut dels treballadors, amb les especialitats que es recullen en
els articles següents en matèria d'avaluació de riscos, informació, consulta,
participació i formació dels treballadors, actuació en casos d'emergència i de
risc greu i imminent i vigilància de la salut.
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4.2.

PRINCIPIS DE L'ACCIÓ PREVENTIVA.

L'empresari aplicarà les mesures preventives pertinents, d'acord amb els següents principis
generals:
a. Evitar els riscos.
b. Avaluar els riscos que no es poden evitar.
c. Combatre els riscos a l'origen.
d. Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la

concepció dels llocs de treball, l'organització del treball, les condicions de
treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals a la feina.
e. Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual.
f.

Donar les degudes instruccions als treballadors.

g. Adoptar les mesures necessàries a fi de garantir que només els

treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir
a les zones de risc greu i específic.
h. Preveure les distraccions o imprudències no temeràries que pogués cometre el
treballador.

4.3.

AVALUACIÓ DELS RISCOS.

L'acció preventiva a l'empresa es planificarà per l'empresari a partir d'una avaluació inicial
dels riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors, que es realitzarà, amb caràcter
general, tenint en compte la naturalesa de l'activitat, i en relació amb aquells que estiguin
exposats a riscos especials. Igual avaluació haurà de fer-se amb ocasió de l'elecció dels
equips de treball, de les substàncies o preparats químics i del condicionament dels llocs de
treball.
D'alguna manera es podrien classificar les causes dels riscos en les categories següents:
a. Insuficient qualificació professional del personal dirigent, caps d'equip i obrers.
b. Ocupació de maquinària i equips en treballs que no corresponen a la finalitat per a la que van

ser concebuts o a les seves possibilitats.
c. Negligència en el maneig i conservació de les màquines i instalꞏlacions. Control deficient en

l'explotació.
d. Insuficient instrucció del personal en matèria de seguretat.
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Referent a les màquines eina, els riscos que poden sorgir al manipular-les es poden resumir en els
següents punts:
a. Es pot produir un accident o deteriorament d'una màquina si es posa en marxa sense

conèixer la seva manera de funcionament.
b. La lubricació deficient condueix a un desgast prematur per la qual cosa els punts de

greixatge manual han de ser greixats regularment.
c. Pot haver certs riscos si alguna palanca de la màquina no està en la seva posició correcta.
d. El resultat d'un treball pot ser poc exacte si les guies de les màquines es desgasten, i per

això cal protegir-les contra la introducció d'encenalls.
e. Pot haver riscos mecànics que es derivin fonamentalment dels diversos moviments que

realitzin les diferents parts d'una màquina i que poden provocar que l'operari:
f.

Entri en contacte amb alguna part de la màquina o ser atrapat entre ella i qualsevol
estructura fixa o material.

g. Sigui copejat o arrossegat per qualsevol part en moviment de la màquina.
h. Ser copejat per elements de la màquina que resultin projectats.
i.

Ser copejat per altres materials projectats per la màquina.

j.

Pot haver riscos no mecànics com ara els derivats de la utilització d'energia elèctrica,
productes químics, generació de soroll, vibracions, radiacions, etc.
Els moviments perillosos de les màquines es classifiquen en quatre grups:

a. Moviments de rotació. Són aquells moviments sobre un eix amb independència de la

inclinació del mateix i tot i que girin lentament. Es classifiquen en els següents grups:
b. Elements considerats aïlladament com ara arbres de transmissió, plançons, broques,

acoblaments.
c. Punts d’atrapament entre engranatges i eixos girant i altres fixes o dotades de desplaçament

lateral a elles.
d. Moviments alternatius i de translació. El punt perillós se situa al lloc on la peça dotada

d'aquest tipus de moviment s'aproxima a una altra peça fixa o mòbil i la sobrepassa.
e. Moviments de translació i rotació. Les connexions de bieles i plançons amb rodes i volants

són alguns dels mecanismes que generalment estan dotades d'aquest tipus de moviments.
f.

Moviments d'oscil·lació. Les peces dotades de moviments d'oscil·lació pendular generen
punts de ”tisora“ entre elles i altres peces fixes.
Les activitats de prevenció hauran de ser modificades quan s'apreciï per l'empresari, com a
conseqüència dels controls periòdics previstos en l'apartat anterior, el seu inadequació als fins
de protecció requerits.
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4.4.

EQUIPS DE TREBALL I MITJANS DE PROTECCIÓ

Quan la utilització d'un equip de treball pugui presentar un risc específic per a la
seguretat i la salut dels treballadors, l'empresari adoptarà les mesures necessàries
amb la finalitat que:

a. La utilització de l'equip de treball quedi reservada als
encarregats de l'esmentada utilització.

b. Els treballs de reparació, transformació, manteniment o
conservació siguin realitzats pels treballadors específicament
capacitats per a això.
L'empresari haurà de proporcionar als seus treballadors equips de protecció
individual adequats per a l'acompliment de les seves funcions i vetllar per l'ús
efectiu dels mateixos.

4.5.

INFORMACIÓ, CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS.

L'empresari adoptarà les mesures adequades perquè els treballadors rebin totes les informacions
necessàries en relació amb:

a. Els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors a la feina.
b. Les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables als riscos.

Els treballadors tindran dret a efectuar propostes a l'empresari, així com els òrgans
competents en aquesta matèria, dirigides a la millora dels nivells de la protecció de
la seguretat i la salut en els llocs de treball, en matèria de senyalització en els
esmentats llocs, quant a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en les
obres de construcció i quant a utilització pels treballadors d'equips de protecció
individual.

4.6.

FORMACIÓ DELS TREBALLADORS

L'empresari haurà de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i
pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva
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4.7.

MESURES D'EMERGÈNCIA.

L'empresari, tenint en compte la mida i l'activitat de l'empresa, així com la possible
presència de persones alienes a la mateixa, haurà d'analitzar les possibles
situacions d'emergència i adoptar les mesures necessàries en matèria de primers
auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors,
designant per a això al personal encarregat de posar en pràctica aquestes
mesures i comprovant periòdicament, en el seu cas, el seu correcte funcionament.

4.8.

RISC GREU I IMMINENT.

Quan els treballadors estiguin exposats a un risc greu i imminent amb ocasió del seu treball,
l'empresari estarà obligat a:
a. Informar com més aviat millor a tots els treballadors afectats sobre l'existència de

l'esmentat risc i de les mesures adoptades en matèria de protecció.
b. Donar les instruccions necessàries perquè, en cas de perill greu, imminent i

inevitable, els treballadors puguin interrompre la seva activitat i a més estar en
condicions, tenint en compte dels seus coneixements i dels mitjans tècnics llocs a la
seva disposició, d'adoptar les mesures necessàries per evitar les conseqüències de
l'esmentat perill.

4.9.

VIGILÀNCIA DE LA SALUT.

L'empresari garantirà als treballadors al seu servei la vigilància periòdica del seu estat de salut en
funció dels riscos inherents al treball, optant per la realització d'aquells reconeixements o proves
que causin els menors molèsties al treballador i que siguin proporcionals al risc

4.10. DOCUMENTACIÓ.
L'empresari haurà d'elaborar i conservar a disposició de l'autoritat laboral la següent
documentació:
a. Mesures de protecció i prevenció a adoptar.
b. Resultat dels controls periòdics de les condicions de treball.
c. Pràctica dels controls de l'estat de salut dels treballadors.
d. Relació d'accidents de treball i malalties professionals que hagin

causat al treballador una incapacitat laboral superior a un dia de
treball.
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4.11. COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS.
Quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de
dues o més empreses, aquestes hauran de cooperar en l'aplicació de la
normativa sobre prevenció de riscos laborals.

4.12. OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS.
Correspon a cada treballador vetllar, segons les seves possibilitats i mitjançant
el compliment de les mesures de prevenció que en cada cas siguin adoptades,
per la seva pròpia seguretat i salut a la feina i per la d'aquelles altres persones
a les quals pugui afectar la seva activitat professional, a causa dels seus actes
i omissions a la feina, d' acord amb la seva formació i les instruccions de
l'empresari.
Els treballadors, d'acord amb la seva formació i seguint les instruccions de
l'empresari, deuran en particular:
A. Usar adequadament, d'acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles, les
màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips de transport i, en general,
qualssevol altres mitjans amb els quals desenvolupin la seva activitat.
B. Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari.

C. No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat
existents.
D. Informar d'immediat un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors.

E. Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l'autoritat competent

5. SERVEIS DE PREVENCIÓ.
5.1.

PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS.

En compliment del deure de prevenció de riscos professionals, l'empresari designarà un o
diversos treballadors per ocupar-se de l'esmentada activitat, constituirà un servei de prevenció
o concertarà l'esmentat servei amb una entitat especialitzada aliena a l'empresa.

Projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 10 kWn a la
Biblioteca Municipal de Sant Quirze del Vallès

Els treballadors designats hauran de tenir la capacitat necessària, disposar del temps i dels
mitjans precisos i ser suficients en número, tenint en compte la mida de l'empresa, així com
els riscos que estan exposats els treballadors.
En les empreses de menys de sis treballadors, l'empresari podrà assumir personalment les
funcions assenyalades anteriorment, sempre que desenvolupi de manera habitual la seva
activitat al centre de treball i tingui capacitat necessària.
L'empresari que no hagués concertat el Servei de Prevenció amb una entitat especialitzada
aliena a l'empresa haurà de sotmetre el seu sistema de prevenció al control d'una auditoria o
avaluació externa.

5.2.

SERVEIS DE PREVENCIÓ.

Si la designació d'un o diversos treballadors fora insuficient per a la realització de les activitats
de prevenció, en funció de la mida de l'empresa, dels riscos que estan exposats els treballadors
o de la perillositat de les activitats desenvolupades, l'empresari haurà de recórrer a un o
diversos serveis de prevenció propis o aliens a l'empresa, que col·laboraran quan calgui.
S'entendrà com a servei de prevenció el conjunt de mitjans humans i materials necessaris per
realitzar les activitats preventives a fi de garantir l'adequada protecció de la seguretat i la salut
dels treballadors, assessorant i assistint per a això a l'empresari, als treballadors i als seus
representants i als òrgans de representació especialitzats.

6. CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS.
7.1.

INTRODUCCIÓ.

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals, modificada per
la llei 25/2009 de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el llibre
accés a les activitats de servies i el seu exercici, és la norma legal per la qual es determina el
cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció de
la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.
D'acord amb l'article 6 de l'esmentada llei, seran les normes reglamentàries les que fixaran i
concretaran els aspectes més tècnics de les mesures preventives, a través de normes mínimes
que garanteixin l'adequada protecció dels treballadors. Entre aquestes es troben
necessàriament les destinades a garantir la seguretat i la salut en els llocs de treball, de
manera que de la seva utilització no es derivin riscos per als treballadors.
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Per tot el que s'exposa, el Reial decret 486/1997 de 14 d'Abril de 1.997 estableix les
disposicions mínimes de seguretat i de salut aplicables als llocs de treball, entenent com tals
les àrees del centre de treball, edificades o no, en les que els treballadors deguin romandre o
a les quals puguin accedir pel que fa al seu treball, sense incloure les obres de construcció
temporals o mòbils

7.2 OBLIGACIONS DE L'EMPRESARI.
L'empresari haurà d'adoptar les mesures necessàries perquè la utilització dels llocs de treball
no origini riscos per a la seguretat i salut dels treballadors.
En qualsevol cas, els llocs de treball hauran de complir les disposicions mínimes establertes
en el present Reial decret quant a les seves condicions constructives, ordre, neteja i
manteniment, senyalització, instal·lacions de servei o protecció, condicions ambientals,
il·luminació, material i locals de primers auxilis.

7.1.1. CONDICIONS CONSTRUCTIVES.

El disseny i les característiques constructives dels llocs de treball hauran d'oferir seguretat
enfront dels riscos de relliscades o caigudes, xocs o cops contra objectes i enderrocs o
caigudes de materials sobre els treballadors.
El disseny i les característiques constructives dels llocs de treball deuran també facilitar el
control de les situacions d'emergència, en especial en cas d'incendi, i possibilitar, quan calgui,
la ràpida i segura evacuació dels treballadors.

Tots els elements estructurals o de servei (cimentació, estructura, murs i escales) hauran de
tenir la solidesa i resistència necessàries per suportar les càrregues o esforços que siguin
sotmesos.
Les dimensions dels locals de treball hauran de permetre que els treballadors realitzin el seu
treball sense riscos per a la seva seguretat i salut i en condicions ergonòmiques acceptables,
adoptant una superfície lliure superior a 2 m² per treballador, un volum més gran a 10 m3 per
treballador i una altura mínima des del pis al sostre de 2,50 m. Les zones dels llocs de treball
en les quals existeixi risc de caiguda, de caiguda d'objectes o de contacte o exposició a
elements agressius, hauran d'estar clarament senyalitzades.
Cas d'utilitzar escales de mà, aquestes tindran la resistència i els elements de suport i
subjecció necessaris perquè la seva utilització en les condicions requerides no suposi un risc
de caiguda, per trencament o desplaçament de les mateixes. En qualsevol cas, no s'utilitzaran
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escales de més de 5 m d'altura, es col·locaran formant un angle aproximat de 75º amb
l'horitzontal, els seus travessers deuran perllongar-se almenys 1 m sobre la zona a accedir,
l'ascens, descens i els treballs des d'escales s'efectuaran front a les mateixes, els treballs a
més de 3,5 m d'altura, des del punt d'operació a terra, que requereixin moviments o esforços
perillosos per a l'estabilitat del treballador, només s'efectuaran si s'utilitza cinturó de seguretat
i no seran utilitzades per dues o més persones simultàniament.
La instal·lació elèctrica no haurà de comportar riscos d'incendi o explosió, per a això es
dimensionaran tots els circuits considerant les sobreintensitats previsibles i es dotarà als
conductors i resta d’aparamenta elèctrica d'un nivell d'aïllament adequat.
Per evitar el contacte elèctric directe s'utilitzarà el sistema de separació per distància o
allunyament de les parts actives fins a una zona no accessible pel treballador, interposició
d'obstacles i/o barreres (armaris per a quadres elèctrics, tapes per a interruptors, etc.) i
recobriment o aïllament de les parts actives.
Per evitar el contacte elèctric indirecte s'utilitzarà el sistema de posada a terra de les masses
(conductors de protecció connectats a les carcasses dels receptors elèctrics, línies d'enllaç
amb terra i elèctrodes artificials) i dispositius de cort per intensitat de defecte (interruptors
diferencials de sensibilitat adequada al tipus de local, característiques del terreny i constitució
dels elèctrodes artificials).

7.1.1. ORDRE, NETEJA I MANTENIMENT. SENYALITZACIÓ.

Les zones de passada, sortides i vies de circulació dels llocs de treball i, en especial, les
sortides i vies de circulació previstes per a l'evacuació en casos d'emergència, deuran
romandre lliures d'obstacles.
Els llocs de treball i, en particular, les seves instal·lacions, hauran de ser objecte d'un
manteniment periòdic.

7.1.2. CONDICIONS AMBIENTALS.

L'exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de suposar un risc per a la
seguretat i la salut dels treballadors.
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7.1.3. IL·LUMINACIÓ.

La il·luminació serà natural, complementant-se amb il·luminació artificial en les hores o llocs
de visibilitat deficient. Els llocs de treball portaran a més punts de llum individuals, amb la
finalitat d'obtenir una visibilitat notable.
La il·luminació haurà de posseir una uniformitat adequada, mitjançant la distribució uniforme
de lluminàries, evitant-se els enlluernaments directes per equips d'alta luminància.

7.1.4. SERVEIS HIGIÈNICS

Es disposarà d'aigua potable en quantitat suficient i fàcilment accessible pels treballadors.
7.1.5. MATERIAL I LOCALS DE PRIMERS AUXILIS.

El lloc de treball disposarà de material per a primers auxilis en cas d'accident, que haurà de
ser adequat, quant a la seva quantitat i característiques, al nombre de treballadors i als riscos
que estiguin exposats.
Com a mínim es disposarà, en lloc reservat i a la vegada de fàcil accés, d'una farmaciola
portàtil, que contindrà en tot moment, aigua oxigenada, alcohol de 96, tintura de iode,
mercurocrom, gases estèrils,
cotó hidròfil, borsa d'aigua, torniquet, guants esterilitzats i rebutjables, xeringues, bullidor,
agulles,

termòmetre

clínic,

gases,

esparadrap,

apòsits

adhesius,

tisores,

pinces,

antiespasmòdics, analgèsics i benes.

7. DISPOSICIONS MÍNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE
SEGURETAT I SALUT A LA FEINA.
8.1.

INTRODUCCIÓ.

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals,modificada per
la llei 25/2009 de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el llibre
accés a les activitats de servies i el seu exercici,és la norma legal per la qual es determina el
cos bàsic de garanties responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció de la
salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball i l'adequada
protecció dels treballadors. Entre aquestes es troben les destinades a garantir que en els llocs
de treball existeixi una adequada senyalització de seguretat i salut, sempre que els riscos no
puguin evitar-se o limitar-se prou a través de mitjans tècnics de protecció col·lectiva.
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Per tot el que s'exposa, el Reial decret 485/1997 de 14 d'Abril de 1.997 estableix les
disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i de salut a la feina, entenent
com tals aquelles senyalitzacions que referides a un objecte, activitat o situació determinada,
proporcionin una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut a la feina mitjançant
un senyal en forma de panell, un color, un senyal lluminós o acústica, una comunicació verbal
o un senyal gestual.

8.2.

OBLIGACIÓ GENERAL DE L'EMPRESARI.

L'elecció del tipus de senyal i del número i emplaçament dels senyals o dispositius de
senyalització a utilitzar en cada cas es realitzarà de manera que la senyalització resulti al
més eficaç possible, tenint en compte:

a.

Les característiques del senyal.

b.

Els riscos, elements o circumstàncies que s’hagin de senyalitzar.

c.

L'extensió de la zona a cobrir.

d.

El nombre de treballadors afectats.

Per a la senyalització de desnivells, obstacles o altres elements que originin risc de caiguda
de persones, xocs o cops, així com per a la senyalització de risc elèctric, presència de matèries
inflamables, tòxiques, corrosives o risc biològic, es podrà optar per un senyal d'advertència de
manera triangular, amb un pictograma característic de color negre sobre fons groc i vores
negres.
Els equips de protecció contra incendis hauran de ser de color vermell.
La senyalització per a la localització i identificació de les vies d'evacuació i dels equips de
salvament o auxili (farmaciola portàtil) es realitzarà mitjançant un senyal de manera quadrada
o rectangular, amb un pictograma característic de color blanc sobre fons verd.
Els mitjans i dispositius de senyalització hauran de ser netejats, mantinguts i verificats
regularment.
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8. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER A LA
UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL.
8.1. INTRODUCCIÓ.

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals,modificada per
la llei 25/2009 de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el llibre
accés a les activitats de servies i el seu exercici,és la norma legal per la qual es determina el
cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció de
la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.
D'acord amb l'article 6 de l'esmentada llei, seran les normes reglamentàries les que fixaran les
mesures mínimes que es deuen adoptar per a l'adequada protecció dels treballadors. Entre
aquestes es troben les destinades a garantir que de la presència o utilització dels equips de
treball posats a disposició dels treballadors en l'empresa o centre de treball no es derivin riscos
per a la seguretat o salut dels mateixos.
Per tot el que s'exposa, el Reial decret 1215/1997 de 18 de Juliol de 1.997 estableix les
disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors dels equips
de treball, entenent com tals qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzat a la
feina.

8.2 OBLIGACIÓ GENERAL DE L'EMPRESARI.

L'empresari adoptarà les mesures necessàries perquè els equips de treball que es posin a
disposició dels treballadors siguin adequats al treball que hagi de realitzar-se i convenientment
adaptats al mateix, de manera que garanteixin la seguretat i la salut dels treballadors a l'utilitzar
els esmentats equips
Haurà d'utilitzar únicament equips que satisfacin qualsevol disposició legal o reglamentària
que els sigui d'aplicació.
Per a l'elecció dels equips de treball l'empresari haurà de tenir en compte els següents factors:
Les condicions i característiques específiques del treball a desenvolupar.
Els riscos existents per a la seguretat i salut dels treballadors en el lloc de treball.
En el seu cas, les adaptacions necessàries per a la seva utilització per treballadors
discapacitats.
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Adoptarà les mesures necessàries perquè, mitjançant un manteniment adequat, els equips de
treball es conservin durant tot el temps d'utilització en unes condicions adequades. Totes les
operacions de manteniment, ajust, desbloqueig, revisió o reparació dels equips de treball es
realitzarà després d'haver parat o desconnectat l'equip. Aquestes operacions hauran de ser
encomanades al personal especialment capacitat per a això.
L'empresari haurà de garantir que els treballadors rebin una formació i informació adequades
als riscos derivats dels equips de treball. La informació, subministrada preferentment per escrit,
haurà de contenir, com a mínim, les indicacions relatives a:
a.

Les condicions i forma correcta d'utilització dels equips de treball, tenint en compte les
instruccions del fabricant, així com les situacions o formes d'utilització anormals i perilloses
que es puguin preveure.

b.

Les conclusions que, en el seu cas, es puguin obtenir de l'experiència adquirida en la
utilització dels equips de treball.

8.3 DISPOSICIONS MÍNIMES GENERALS APLICABLES ALS EQUIPS DE TREBALL.
Els òrgans d'accionament d'un equip de treball que tinguin alguna incidència en la seguretat hauran
de ser clarament visibles i identificables i no hauran de comportar riscos com a conseqüència d'una
manipulació involuntària.
Cada equip de treball haurà d'estar proveït d'un òrgan d'accionament que permeti la seva parada
total en condicions de seguretat.
Qualsevol equip de treball que comporti risc de caiguda d'objectes o de projeccions haurà d'estar
proveït de dispositius de protecció adequats als esmentats riscos.
Qualsevol equip de treball que comporti risc per emanació de gasos, vapors o líquids o per emissió
de pols haurà d'estar proveït de dispositius adequats de captació o extracció prop de la font emissora
corresponent.
Si calgués per a la seguretat o la salut dels treballadors, els equips de treball i els seus elements
deuran estabilitzar-se per fixació o per altres mitjans. Quan els elements mòbils d'un equip de treball
puguin comportar risc d'accident per contacte mecànic, hauran d'anar equipats amb resguards o
dispositius que impedeixin l'accés a les zones perilloses.
Les zones i punts de treball o manteniment d'un equip de treball hauran d'estar adequadament
il·luminades en funció de les tasques que hagin de realitzar-se.Les parts d'un equip de treball que
assoleixen temperatures elevades o molt baixes hauran d'estar protegides quan correspongui contra
els riscos de contacte o la proximitat dels treballadors.
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Tot equip de treball haurà de ser adequat per protegir als treballadors exposats contra el risc de
contacte directe o indirecte de l'electricitat i els que comportin risc per soroll, vibracions o radiacions
haurà de disposar de les proteccions o dispositius adequats per limitar, en la mesura del possible,
la generació i propagació d'aquests agents físics.
Les eines manuals hauran d'estar construïdes amb materials resistents i la unió entre els seus
elements haurà de ser ferm, de manera que s'evitin els trencaments o projeccions dels mateixos.
La utilització de tots aquests equips no podrà realitzar-se en contradicció amb les instruccions
facilitades pel fabricant, comprovant abans de l'iniciar la tasca que totes les seves proteccions i
condicions d'ús són les adequades.
Hauran de prendre's les mesures necessàries per evitar l’atrapada del cabell, robes de treball o
altres objectes del treballador, evitant, en qualsevol cas, sotmetre als equips a sobrecàrregues,
sobrepressions, velocitats o tensions excessives.

8.4 DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES ALS EQUIPS DE TREBALL
MÒBILS.

Els equips amb treballadors transportats hauran d'evitar el contacte d'aquests amb rodes i erugues
i la immobilització per les mateixes. Per a això disposaran d'una estructura de protecció que
impedeixi que l'equip de treball inclini més d'un quart de tornada o una estructura que garanteixi un
espai suficient al voltant dels treballadors transportats quan l'equip pugui inclinar-se més d'un quart
de tornada. No es requeriran aquestes estructures de protecció quan l'equip de treball es trobi
estabilitzat durant la seva ocupació.
Els carretons elevadores hauran d'estar condicionades mitjançant la instal·lació d'una cabina per al
conductor, una estructura que impedeixi que el carretó bolqui, una estructura que garanteixi que, en
cas de bolcada, quedi espai suficient per al treballador entre el terra i determinades parts de
l'esmentat carretó i una estructura que mantingui al treballador sobre el seient de conducció en bones
condicions.
Els equips de treball automotors hauran de comptar amb dispositius de frenat i parada, amb
dispositius per garantir una visibilitat adequada i amb una senyalització acústica d'advertència. En
qualsevol cas, la seva conducció estarà reservada als treballadors que hagin rebut una informació
específica.

8.5 DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES ALS EQUIPS DE TREBALL
PER A ELEVACIÓ DE CÀRREGUES.

Hauran d'estar instal·lats fermament, tenint present la càrrega que hagin d'aixecar i les tensions
induïdes en els punts de suspensió o de fixació. En qualsevol cas, els aparells d'hissar estaran
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equipats amb limitador del recorregut del carro i dels ganxos, els motors elèctrics estaran proveïts
de limitadors d'altura i del pes, els ganxos de subjecció seran d'acer amb ”baldons de seguretat“ i
els carrils per a desplaçament estaran limitats a una distància d'1 m del seu terme mitjançant límits
de seguretat de final de carrera elèctrics.
Haurà de figurar clarament la càrrega nominal.
Hauran d'instal·lar-se de manera que es redueixi el risc que la càrrega caigui en picat, es deixi anar
o es desviï involuntàriament de manera perillosa. En qualsevol cas, s'evitarà la presència de
treballadors sota les càrregues suspeses. Cas d'anar equipades amb cabines per a treballadors
deurà evitar-se la caiguda d'aquestes, el seu esclafament o xoc.
Els treballs d'hissat, transport i descens de càrregues suspeses, quedaran interromputs sota règim
de vents superiors als 60 km/h.

8.6. DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES A LA MAQUINÀRIA-EINA.
Les màquines-eina estaran protegides elèctricament mitjançant doble aïllament i els seus motors
elèctrics estaran protegits per la carcassa.
Les que tinguin capacitat de cort tindran el disc protegit mitjançant una carcassa antiprojeccions.
Es prohibeix treballar sobre llocs entollats, per evitar els riscos de caigudes i els elèctrics. Per a totes
les tasques es disposarà una il·luminació adequada, entorn de 100 lux.
En prevenció dels riscos per inhalació de pols, s'utilitzaran en via humida les eines que ho produeixin.
Sota cap concepte es retirarà la protecció del disc de cort, utilitzant en tot moment ulleres de
seguretat antiprojecció de partícules. Com normal general, s'hauran d'extreure els claus o parts
metàl·liques clavades en l'element a tallar.
Amb les pistoles fixa-claus no es realitzaran trets inclinats, caldrà verificar que no hi ha ningú a l'altra
banda de l'objecte sobre el qual es dispara, s'evitarà clavar sobre fàbriques de totxana i s'assegurarà
l'equilibri de la persona abans d'efectuar el tret.
Per a la utilització dels trepants portàtils i fregadores elèctriques s'elegiran sempre les broques i
discos adequats al material a trepar, s'evitarà realitzar trepants en una sola maniobra i trepants o
fregades inclinades a pols i es tractarà no reescalfar les broques i discos.
Les polidores i abrillantadores de sòls, polidores de fusta i allisadores mecàniques tindran el manillar
de maneig i control revestit de material aïllant i estaran dotades de cèrcol de protecció
antienxampaments o abrasions.
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En les tasques de soldadura per arc elèctric s'utilitzarà elm del soldar o pantalla de mà, no es mirarà
directament a l'arc voltaic, no es tocaran les peces recentment soldades, se soldarà en un lloc
ventilat, es verificarà la inexistència de persones a l'entorn vertical de lloc de treball, no es deixarà
directament la pinça a terra o sobre la perfileria, s'escollirà l'elèctrode adequada per al cordó a
executar i se suspendran els treballs de soldadura amb vents superiors a 60 km/h i a la intempèrie
amb règim de pluges.
En la soldadura oxiacetilènica (oxitall) no es barrejaran ampolles de gasos diferents, aquestes es
transportaran sobre safates engabiades en posició vertical i lligades, no s'ubicaran al sol ni en posició
inclinada i els encenedors estaran dotats de vàlvules antiretrocés de la llama. Si es desprenen
pintures es treballarà amb màscara protectora i es farà a l'aire lliure o en un local ventilat.

9. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES
DE CONSTRUCCIÓ D’INSTALꞏLACIONS FOTOVOLTAIQUES
9.1. INTRODUCCIÓ.

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals,modificada per la llei
25/2009 de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el llibre accés a les
activitats de servies i el seu exercici,és la norma legal per la qual es determina el cos bàsic de
garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció de la salut dels
treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.
D'acord amb l'article 6 de l'esmentada llei, seran les normes reglamentàries les que fixaran les
mesures mínimes que es deuen adoptar per a l'adequada protecció dels treballadors. Entre aquestes
es troben necessàriament les destinades a garantir la seguretat i la salut en les obres de construcció.
Per tot el que s'exposa, el Reial decret 1627/1997 de 24 d'Octubre de 1.997 estableix les disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, entenent com tals qualsevol obra, pública
o privada, en la que s'efectuïn treballs de construcció o enginyeria civil.
El promotor estarà obligat a que en la fase de redacció del projecte s’elabori un estudi de seguretat
i salut als projectes d’obres en que es doni algun dels supòsits següents:



Que el pressupost d’execució per contracta inclòs al projecte sigui igual o superior a
450.759,07 Euros.



Que la duració estimada sigui superior a 30 dies laborables, utilitzant en algun moment
a mes de 20 treballadors simultàniament.



Que el volum de ma d’obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del
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total dels treballadors a la obra, sigui superior a 500.
En el nostre cas, com no succeeix cap punt anterior, s’elabora un estudi bàsic de seguretat i salut.

9.2. RISCOS FREQÜENTS EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES

Els treballs més comuns on es produeixen riscos a les obres de construcció d’instal·lacions
fotovoltaiques sobre coberta són:
a. Cobertes
b. Manipulació de mòduls fotovoltaics
c. Manipulació de bateries
d. Treballs amb ferralla, manipulació i posada en obra.
e. Muntatge d'estructura metàl·lica
f.

Muntatge de prefabricats.

g. Obres de paleta.
h. Instal·lació elèctrica definitiva i provisional d'obra.

Els riscos més freqüents durant aquests treballs són els descrits a continuació:
a. Riscos derivats del maneig de màquines-eina i maquinària pesant en general.
b. Caigudes al mateix o diferent nivell de persones, materials i útils.
c. Els derivats dels treballs pulverulents.
d. Despreniments per malament apilat de la fusta, planxes metàl·liques, etc.
e. Corts i ferides en mans i peus, esclafaments, ensopegades i torçades al

caminar sobre les estructures.
f.

Contactes amb l'energia elèctrica (directes i indirectes), electrocucions, cremades, etc.

g. Cossos estranys als ulls, etc.
h. Agressió per soroll i vibracions en tot el cos.
i.

Microclima laboral (fred-calor), agressió per radiació ultraviolada, infraroja.

j.

Agressió mecànica per projecció de partícules.

k. Cops.
l.

Talls per objectes i/o eines.
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m. Incendi i explosions.
n. Risc per sobreesforços musculars i dolents gestos.
o. Càrrega de treball física.
p. Deficient il·luminació.
q. Efecte psicofisiològic d'horaris i torn.

9.3. MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL.

S'establiran al llarg de l'obra rètols divulgatius i senyalització dels riscos(vol, atropellament, col·lisió,
caiguda en altura, corrent elèctrica, perill d'incendi, materials inflamables, prohibit fumar, etc), així
com les mesures preventives previstes (ús obligatori del casc, ús obligatori de les botes de seguretat,
ús obligatori de guants, ús obligatori de cinturó de seguretat, etc).
S'habilitaran zona per a l'amuntegament de material i útils (ferralla, perfileria metàl·lica, peces
prefabricades, fusteria metàl·lica, material elèctric, etc).
Es procurarà protecció personal, fonamentalment calçat antilliscant reforçat per a protecció de cops
en els peus, casc de protecció per a la cap i cinturó de seguretat.
El transport aeri de materials i útils es farà suspenent-los des de dos punts mitjançant eslingues, i
es guiaran per tres operaris, dos d'ells guiaran la càrrega i el tercer ordenarà les maniobres.
El transport d'elements pesats (mòduls fotovoltaics, estructura, etc) es farà sobre carretó de mà i així
evitar sobreesforços.
La distribució de màquines, equips i materials en els locals de treball serà l'adequada, delimitant les
zones d'operació i pas, els espais destinats a llocs de treball, les separacions entre màquines i
equips, etc.
L'àrea de treball estarà a l'abast normal de la mà, sense necessitat d'executar moviments forçats.
Es vigilaran els esforços de torsió o de flexió del tronc, sobretot si el cos està en posició inestable.
S'evitaran les distàncies massa grans d'elevació, descens o transport, així com un ritme massa alt
de treball.
Es tractarà que la càrrega i el seu volum permetin agafar-la amb facilitat.
Cal seleccionar l'eina correcta per al treball a realitzar, mantenint-la en bon estat i ús correcte
d'aquesta. Després de realitzar les tasques, es guardaran en lloc segur.
La il·luminació per desenvolupar els oficis convenientment oscil·larà entorn dels 100 lux.
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És convenient que els vestits estiguin configurats en diverses capes al comprendre entre elles
quantitats d'aire que milloren l'aïllament al fred. Ocupació de guants, botes i orelleres i s'evitarà que
la roba de treball s'amari de líquids evaporables.
Si el treballador patís estrès tèrmic s'han de modificar les condicions de treball, amb la finalitat de
disminuir el seu esforç físic, millorar la circulació d'aire, apantallar la calor per radiació, dotar al
treballador de vestimenta adequada (barret, ulleres de sol, cremes i locions solars), vigilar que la
ingesta d'aigua tingui quantitats moderades de sal i establir descansos de recuperació si les
solucions anteriors no són suficients.
L'aporti alimentari calòric ha de ser suficient per compensar la despesa derivada de l'activitat i de les
contraccions musculars.
Per evitar el contacte elèctric directe s'utilitzarà el sistema de separació per distància o allunyament
de les parts actives fins a una zona no accessible pel treballador, interposició d'obstacles i/o barreres
(armaris per a quadres elèctrics, tapes per a interruptors, etc.) i recobriment o aïllament de les parts
actives.
Per evitar el contacte elèctric indirecte s'utilitzarà el sistema de posada a terra de les masses
(conductors de protecció, línies d'enllaç amb terra i elèctrodes artificials) i dispositius de cort per
intensitat de defecte (interruptors diferencials de sensibilitat adequada a les condicions d'humitat i
resistència de terra de la instal·lació provisional).
Serà responsabilitat de l'empresari garantir que els primers auxilis puguin prestar-se en tot moment
per personal amb la suficient formació per a això.
9.4. MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER PARTICULAR PER A CADA TREBALL

9.4.1. COBERTES
A la zona de la coberta de l’edifici de la biblioteca on s’instal·laran els mòduls només existeix una
zona amb possible risc de caiguda al buit, que es just a sota de les estructures de suportació dels
mòduls on s’instal·larà l’inversor i les caixes de protecció. En aquesta zona, i només a les fileres on
s’instal·larà l’inversor i les caixes de protecció, es col·locaran baranes fixes de seguretat.
A la coberta s’apilarà el material de l’obra, tenint cura en cada cas de l’especificat per cada fabricant.
Els llasts s’apilaran a la coberta però evitant fer-ho al mateix lloc, n’hi ha que escampar-los per evitar
sobrecarregar la coberta en un punt.
Es paralitzaran els treballs sobre les cobertes sota règim de vents superiors a 60 km/h., pluja, gelada
i/o neu.
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9.4.2. MANIPULACIÓ DE MÒDULS FOTOVOLTAICS

Els mòduls fotovoltaics es manipularan amb guants, i es realitzarà com a mínim amb dos operaris.
Els riscos més freqüents amb la manipulació i instal·lació dels mòduls es la caiguda dels operaris al
mateix nivell, a diferent nivell i al buit, així com a xocs i cops contra objectes, talls i lesions en mans
i peus. També lumbàlgies per sobreesforços o postures inadequades.
Com ja s’ha explicat, per l’aplec dels mòduls es prepararà la zona d’emmagatzematge a la coberta i
com a màxim s’apilaran els mòduls seguint les instruccions del fabricant.

9.4.3. MUNTATGE D’ESTRUCTURA METÀLꞏLICA
Totes les operacions de muntatge de les estructures metàl·liques es farà amb l’arnès amarrat a la
línia de vida de la coberta superior o al punt d’ancoratge de la coberta inferior, si s’està treballant a
la coberta superior o inferior respectivament.
Es prohibeix la permanència d'operaris dins del radi d'acció de càrregues suspeses.
Si n’hi hagués talls de soldadura es prohibeix la permanència d'operaris directament sota els talls de
soldadura.

9.4.4. INSTALꞏLACIÓ ELÈCTRICA A L’OBRA
El muntatge d'aparells elèctrics serà executat per personal especialista, en prevenció dels riscos per
muntatges incorrectes.
El calibre o secció del cablejat serà sempre l'adequat per a la càrrega elèctrica que ha de suportar.
Els fils tindran la funda protectora aïllant sense defectes apreciables (estrips i assimilables). No
s'admetran trams defectuosos.
Els equips elèctrics han de suportar la intempèrie per poder treballar amb ells a cel obert (com per
eixample els quadres elèctrics que han de posseir preses de corrent per a connexions blindades).
Els enllaços provisionals entre mànegues, s'executaran mitjançant connexions normalitzades
estanques antihumitat.
Les mànegues de "alargadera" per ser provisionals i de curta estada poden portar-se esteses pel
terra, però arrambades als paraments verticals.
Els interruptors s'instal·laran a l'interior de caixes normalitzades, proveïdes de porta d'entrada amb
pany de seguretat.
Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra.
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Els quadres elèctrics es penjaran pendents de taulers de fusta rebuts als paraments verticals o bé a
"peus drets" ferms.
Les maniobres a executar en el quadre elèctric general s'efectuaran pujat a una banqueta de
maniobra o estora aïllant.
La tensió sempre estarà en la clavilla "femella", mai en la "mascle", per evitar els contactes elèctrics
directes.
Els interruptors diferencials s’instal·laran d'acord amb les següents sensibilitats:
300 mA. Alimentació a la maquinària.
30 mA. Alimentació a la maquinària com millora del nivell de seguretat.
30 mA. Per a les instal·lacions elèctriques d'enllumenat.
Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de presa de terra. El neutre de la instal·lació
estarà lloc a terra.
La presa de terra s'efectuarà a través de la pica o placa de cada quadre general. El fil de presa de
terra, sempre estarà protegit amb macarró en colors groc i verd. Es prohibeix expressament utilitzarlo per a altres usos.
La il·luminació mitjançant portàtils complirà la següent norma:
Portabombetes estanc de seguretat amb mànec aïllant, reixeta protectora de la bombeta dotada de
ganxo de pengi a la paret, mànega antihumitat, clavilla de connexió normalitzada estanca de
seguretat, alimentats a 24 V.
La il·luminació dels talls se situarà a una altura entorn dels 2 m., mesurats des de la superfície de
suport dels operaris en el lloc de treball.
La il·luminació dels talls, sempre que sigui possible, s'efectuarà croada amb la finalitat de disminuir
ombres.
Les zones de passada de l'obra, estaran permanentment il·luminades evitant racons foscos. No es
permetrà les connexions a terra a través de conduccions d'aigua.
No es permetrà el trànsit de carretons i persones sobre mànegues elèctriques, poden pelar-se i
produir accidents. No es permetrà el trànsit sota línies elèctriques de les companyies amb elements
longitudinals transportats a espatlla (perxes, regles, escales de mà i assimilables).

9.5. DISPOSICIONS ESPECIFIQUES DE SEGURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.

Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms
o diversos treballadors autònoms, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i
salut durant l'execució de l'obra, que serà un tècnic competent integrat en la direcció facultativa.
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Quan no calgui la designació de coordinador, les funcions d'aquest seran assumides per la direcció
facultativa.
9.6. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS
DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.

9.6.1. INTRODUCCIÓ.
La llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, modificada per la llei 25/2009
de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el llibre accés a les activitats
de servies i el seu exercici determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir
un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les
condicions de treball.
Així són les normes de desenvolupament reglamentari les que han de fixar les mesures mínimes
que es deuen adoptar per a l'adequada protecció dels treballadors.
Entre elles es troben les destinades a garantir la utilització pels treballadors a la feina d'equips de
protecció individual que els protegeixin adequadament d'aquells riscos per a la seva salut o la seva
seguretat que no es puguin evitar o limitar-se prou mitjançant la utilització de mitjans de protecció
col·lectiva o l'adopció de mesures d'organització a la feina.

9.6.2. OBLIGACIONS GENERALS DE L'EMPRESARI
Farà obligatori l'ús dels equips de protecció individual que a continuació es desenvolupen.


Pantalla de protecció per a soldadura autògena i elèctrica.

9.6.3. PROTECTORS DE MANS I BRAÇOS


Guants contra les agressions mecàniques (perforacions, corts, vibracions).



Guants de goma fins, per a operaris que treballin amb formigó.



Guants dielèctrics per a B.T.



Guants de soldador.



Canelleres.



Mango aïllant de protecció en les eines.

9.6.4. PROTECTORS DE PEUS I CAMES






Calçat proveït de sola i puntera de seguretat contra les agressions mecàniques.
Botes dielèctriques per a B.T.
Botes de protecció impermeables.
Polaines de soldador.
Genolleres.
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9.6.5. PROTECTORS DEL COS



Crema de protecció i pomades.



Armilles, jaquetes i mandils de cuir per a protecció de les agressions mecàniques.



Vestit impermeable de treball.



Cinturó de seguretat, de subjecció i caiguda, classe A.



Faixes i cinturons antivibracions.



Perxa de B.T.



Banqueta aïllant classe I per a maniobra de B.T.



Llanterna individual de situació.



Comprovador de tensió.

9.6.6. PROTECTORS DEL CAP



Cascos de seguretat, no metàl·lics, classe N, aïllats per a baixa tensió, amb la
finalitat de protegir als treballadors dels possibles xocs, impactes i contactes
elèctrics.



Ulleres de muntura universal contra impactes i antipols.



Màscara antipols amb filtres protectors.

Sabadell, 24 maig de 2021

Andrés Cano Pardo
Enginyer Tècnic Industrial
CETIB Col·legiat nº 26.548
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DOCUMENT IV:
PRESSUPOST i AMIDAMENTS
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AMIDAMENTS VALORATS

REF.

Unitat CONCEPTE

CAPÍTOL 1:

QTAT.

PREU/UT.

IMPORT

25

95

2.375,00 €

ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA

1.01
PA
ESTRUCTURA FV AMB INCLINACIÓ
Subministrament i instal∙lació de conjunt de subjecció del camp
fotovoltaic en coberta plana. L'estructura està compasada solar-blocs on
reposarà el panell, amb inclinació de 15 graus. Similar o equivalent, de
característiques iguals o superiors.
- Solar-bloc a 15 graus
- Conjunt pletina connexió de perfils guia
- Grapes panells
- Manual d'instal∙lació
- Muntatge de l'estructura "in situ"

2.375,00 €

TOTAL CAPÍTOL 1:

CAPÍTOL 2:

CAPTACIÓ

2.01
Ut.
MÒDUL FOTOVOLTAIC JAM72S10‐410/MR MC4
Subministrament i instal∙lació de mòdul fotovoltaic JA Solar de silici
monocristal∙lí o similar de 410Wp de potència. 12 anys de garantía del
producte i 25 anys de garantia de producció. Similar o equivalent, de
característiques iguals o superiors.

25

135

3.375,00 €

2.02

1

90

90,00 €

PA

ACCESSORIS DE CONNEXIÓ

Subministrament i instal∙lació de cablejat, connectors i peces de subjecció
de cablejat per adequació dels mòduls reutilitzats en funció dels nous
camps solars i les seves geometries. Inclou petit material i accessoris.

3.465,00 €

TOTAL CAPÍTOL 2:

CAPÍTOL 3:

INVERSOR/S

3.01

FRONIUS SYMO 10.0‐3‐M

Ut.

1

2181

2.181,00 €

1

85

85,00 €

Subministrament i instal∙lació inversor fotovoltaic trifàsic CC/CA marca
FRONIUS SYMO 10.0-3-M o similar, de 10 kW de potència nominal de
sortida d'ona sinusoïdal a 400V-50Hz i tensió màxima CC de 1000Vcc.
Inclou proteccions de voltatge, freqüència, funcionament en illa i vigilant
d'aïllament. Similar o equivalent, de característiques iguals o superiors.

3.02

PA

ACCESSORIS DE CONNEXIÓ

Subministrament i instal∙lació de petit material i accesoris per al
muntatge mural de l'equip
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2.266,00 €

TOTAL CAPÍTOL 3:

CAPÍTOL 4:

DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

4.01

CABLEJAT ZZ‐F (AS) 1,8 KV DC‐06/1KV 1x4 mm2

120

2,1

252,00 €

4.02
ml.
SAFATA METÀL·LICA 100X60 mm
Subministrament i instal∙lació de safata metàl∙lica galvanitzada cega amb
tapa de dimensions 60x100 model Multivia o similar per a conducció del
cablejat en el camp fotovoltaic. Inclou elements de fixació, petit material i
accessoris.

30

21,5

645,00 €

4.03

120

1,45

174,00 €

3

6,45

19,35 €

30

0,98

29,40 €

30

1,35

40,50 €

3

6,5

19,50 €

ml.

Subministrament i instal∙lació de cable unipolar solar de tensió assignada
0,6/1 kV, amb conductor de coure Classe 5 (-K), aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a base de poliolefina amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Per a connexionat entre files
de panells. Cable negre i vermell

ml.

CABLE RZ1‐K(AS) 4X6mm2

Subministrament i instal∙lació de cable tetrapolar de tensió assignada
0,6/1 kV, de secció 4x6mm2 amb conductor de coure Classe 5 (-K),
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a
base de poliolefina amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Per a
connexionat des de l'interior dels inversors fins a la sortida de la caixa de
proteccions AC. Fase R-S-TN. Metres totals entre 4 cables.

4.04

ml.

TUB ACER 40 mm

Subministrament i instal∙lació de tub rigid d'acer de 40 mm de diametre
nominal, resistència a l'impacte de 20J, resistència a la compressió de
40000N. Inclou el material de fixació i accessoris necessaris per la baixada
per la façana oest fins a quadre general
4.05

ml.

CONDUCTOR DE TERRA ‐ 1x4 mm2

Subministrament i instal∙lació de cable de coure 1x4mm2 de secció, tipus
H07V-K amb aïllament de PVC fins a 750V color groc i verd, per a
interconnexionat de l'estructura metàl∙lica i marcs dels mòduls
fotovoltaics formant línies de terra unint les seves carcasses metàl∙liques i
i panells i fins a la línia de terra col∙lectora principal d'estructures.

4.06

ml.

CONDUCTOR DE TERRA ‐ 1x6 mm2

Subministrament i instal∙lació de cable de coure 1x6mm2 de secció, tipus
H07V-K amb aïllament de PVC fins a 750V color groc i verd, per a
interconnexionat de inversor fotovoltaic formant línies de terra unint les
seves carcasses metàl∙liques i i panells i fins al terra del quadre
general/punt de connexió

4.06

ml.

SAFATA/CANAL 60x60 AMB TAPA
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Subministrament i instal∙lació de canal tapa cega de dimensions 60x60
tipus UNEX o similar zona inversr. Inclou elements de fixació, petit
material i accessoris.

1.179,75 €

TOTAL CAPÍTOL 4:

CAPÍTOL 5:

PROTECCIONS

5.01

QUADRE PROTECCIONS CC i CA

PA

1

1400

1.400,00 €

175

175,00 €

Subministre i instal∙lació d'armari de proteccions continua i alterna (per
separat CC/CA)
Fusible seccionable DC 10x38 de 16A d'intensitat nominal i
1000V
Portafusible unipolar 10x38 PMF 32A i 1000V
Descarregador de sobretensions DC Tipus 2
Descarregador de sobretensions AC Tipus 2 Ip 40kA 4-40/400V
PIA magnetotèrmic 4P - corba C - Intensitat nominal 20A - 10kA
Interruptor diferecial 4P 40A i sensibilitat 30mA

5.02

4
4
2
1
1
1

Armari IP 65 amb PG per entrada i sortida de cablejat, bornes de
connexió, punteres i accessoris de connexionat i petit material.
Dos de 12 mòduls.

2

Ut.

1

CONNEXIÓ QUADRE GENERAL BAXA TENSIÓ

Subministrament i instal∙lació de magnetotèrmic 4P - corba C - Intensitat
nominal 20A - 6kA situat al costat del quadre general. Degudament
identificat i rotulat. En una caixa superficial de 8 mòduls.

1.575,00 €

TOTAL CAPÍTOL 5:

CAPÍTOL 6:

MONITORITZACIÓ

6.01
Ut.
PLC internet
Subministre i instal∙lació PLC tipus TP-link o similar amb cable per
obtenció del wifi i connexió del meter amb cable ethernet cat. 5
apantallat.

1

175

175,00 €

6.02
ml.
COMPTADOR BIDIRECCIONAL
Subministre i instal∙lació comptador bidireccional tipus Fronius Smart
meter TS 50kA-3 amb lectura indirecta per transformadors toroidals. Es
podrà instal∙lar en la caixa del magnetotèrmic 4P al costat del quadre
general. Similar o equivalent, de característiques iguals o superiors.

1

325

325,00 €

TOTAL CAPÍTOL 6:

CAPÍTOL 7:

SERVEIS AUXILIARS PER A LA INSTAL·LACIÓ

500,00 €
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7.01

PA

Mitjans d'elevació de material a la coberta amb
camió‐ploma

1

500

500,00 €

1

200

200,00 €

Lloguer camió ploma de 4 hores, servei bàsic, per pujar el material de
panells + estructura triangular + blocs de formigó (llast) a coberta
7.02

dies

Mitjans d'elevació persones

Lloguer de 1 dia de cistella articulada de 10 mts d'alçada per realitzar el
baixant de la coberta al quadre general planta 0.

700,00 €

TOTAL CAPÍTOL 7:

CAPÍTOL 8:

LEGALITZACIÓ

8.01
PA
DOCUMENTACIÓ I TRAMITACIÓ LEGALITZACIÓ
Legalització instal∙lació completa. Inclou CIE, certificats equips, memoria
subvenció generalitat, així com tota la documentació requerida per la
propietat. Taxes de registre RAC i inspección inicial OCA incloses.

1

800

800,00 €

TOTAL CAPÍTOL 8:

CAPÍTOL 9:

IMPREVISTOS OBRA

9.01
PA
IMPREVISTOS
Partida a justificar durant la instal∙lació, prèvia acceptació de la Direcció
Facultativa i la propietat en concepte d'imprevistos durant el transcurs de
l'obra

1

1125

1.125,00 €

1.125,00 €

TOTAL CAPÍTOL 9:

CAPÍTOL 10:

800,00 €

SEGURETAT I SALUT

10.01 PA
PLÀ DE SEGURETAT ESPECÍFIC
Plà de seguretat específic a desenvolupar a travès del projecte tècnic i
específic d'aquesta obra.

1

450

450,00 €

10.02

PA

EQUIPS PROTECCIÓ COL·LECTIVA I INDIVICUAL

1

300

300,00 €

10.03

PA

PRIMERS AUXILIS

1

180

180,00 €

10.05

PA

Linia de vida perimetral

1

2350

2.350,00 €

1

2800

2.800,00 €

Subministre i instal∙lació de linia de vida certificada de 60 metres linials model
KAITARI FLOOR LINE sobre postes de 500ml. Inclou dos carros i cargoleria
necessaria.

10.05

PA

Escala de Gato Fixe

Subministre i instal∙lació escala de gato model KAITARI CON AROS. Alçada 6 +1.1
mts de desembarco. Inclou cargoleria i anclatges necessaris. Instal∙lació a la
entrada posterior.
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TOTAL CAPÍTOL 10:

6.080,00 €

TOTAL EXECUCIÓ + MATEIAL + SEGURETAT I SALUT
Despeses Generals (13%)
Benefici Industrial (6%)
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE
I.V.A. (21%)

20.065,75 €
2.608,55 €
1.203,95 €
23.878,24 €
5.014,43 €

PRESSUPOST TOTAL D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE AMB IVA

28.892,67 €

Andrés Cano Pardo
Enginyer Tècni Industrial
COL CETIB 26548

Projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 10 kWn a la
Biblioteca Municipal de Sant Quirze del Vallès

DOCUMENT V:
REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Coberta

Paret nord on col·locar l’inversor
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Quadre general connexió

Baixant CA cap a quadre general, es pot utilitzar la canal existent. Arribem pel fals sostre
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Instal·lació a la part posterior d’escala fixe, segons indica la partida pressupost valorat

Plantejament inicial línia de vida fixe perimetral sobre postes de 500ml, segons indica la
partida pressupost valorat: 60 mts linials
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DOCUMENT VI:
PLÀNOLS

LOCALITZACIÓ, SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT
IMPLANTACIO_INSTAL·LACIO_FV
UBICACIO_EQUIPS
ESQUEMA_UNIFILAR
CONNEXIONAT_MODULS_FV
ESTRUCTURA_FV
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DOCUMENT VII:
PLÀ DE TREBALL
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1

RELACIÓ D’ACTIVITATS PER L’EXECUCIÓ DEL
PROJECTE

A continuació es detallen el conjunt de tasques a realitzar per la correcte execució del
projecte.

1.1. Actuacions prèvies

La primera actuació encomanada al Contractista és verificar que les dades del Projecte
són reals, sense que s’hagin produït noves dades que interfereixin les obres. No es
començarà cap activitat fins que aquesta no estigui totalment finalitzada. Les sub‐tasques
incloses en aquesta activitat són:
1. Verificar amb la DF la solució adoptada
2. Comprovar l’estat de la coberta
3. Tramitar permisos i autoritzacions

1.2. Obra civil per adequació d’accessos
En aquest projecte caldrà adequar els accessos al camp fotovoltaic, donat que els
mateixos no compleixen amb la normativa i es consideren insuficients. També caldrà adequar
la coberta en termes de seguretat i salut i línies de vida perimetral o central.

1.3. Execució de la instal∙lació
És l’activitat que conté totes les tasques relacionades directament amb l’execució de
l’obra. Es pot dividir en els quatre elements a instal·lar:
1. Subministrament i instal∙lació de les estructures de suport dels mòduls FV.
2. Subministrament i instal∙lació dels mòduls FV.
3. Subministrament i instal∙lació d’inversors i proteccions.
4. Subministrament i instal∙lació dels equips de mesura.
5. Connexió elèctrica dels elements.

1.4. Implantació de les mesures de seguretat i salut
Aquesta activitat contempla les següents tasques:
1. Col∙locació de cartells d’obra
2. Vallat d’obra
3. Instal∙lació de proteccions col∙lectives
4. Retirada de vallat d’obra

1. Pla de control de qualitat
El control de qualitat es realitzarà a través de les proves de funcionament, que es
realitzaran un cop finalitzi l’obra.

2. Verificació documental
La verificació documental es realitzarà durant el transcurs de tota l’obra.
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DOCUMENT I:
MEMÒRIA TÈCNICA I ANNEXOS
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1. ANTECEDENTS
En una aposta per canviar el model energètic actual i avançar cap a la sobirania energètica,
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès té com a objectiu la generació d’energia solar de km0
procedent d’energia fotovoltaica per auto-abastir elèctricament part dels seus consums i molt
possiblement en una futura fase d’ampliació optar per l’autoconsum col·lectiu per abastir més
establiments municipals i/o ciutadans del seu voltant més proper.
En un estat d’emergència climàtica els ajuntaments han de ser un punt clau cap a una Transició
Energètica on l’eficiència energètica i la generació renovable local juguen un paper fonamental per
assolir aquests objectius.
A través de la Subvenció del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 20202024 - Generalitat de Catalunya en el marc europeu per a la mitigació del canvi climàtic, l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès està adherit al Pacte d’alcaldes i alcaldesses, un compromís voluntari
dirigit als ens locals per a reduir en un 20% les emissions CO2 per al 2020, mitjançant l’increment
d’un 20% de les energies renovables i una reducció del consum
energètic del 20%. Els municipis donen compliment a aquest compromís amb la implementació del
Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES), un document estratègic local que inclou un inventari de
les emissions i les accions a dur a terme, que calen avaluar i actualitzar cada quatre anys.

2. OBJECTE I TITULAR
2.1. OBJECTE

El present document té per objectiu definir les condicions tècniques de la instal·lació solar
fotovoltaica connectada a la xarxa interna que es té previst realitzar sobre la coberta CEIP El
Turonet de Sant Quirze del Vallès situat Carrer Lleida s/n, 08192 Sant Quirze del Vallès, Barcelona,
en regim d’autoconsum directe amb compensació d’excedents.
La instal·lació fotovoltaica tindrà una potència nominal de 15 kWn i es connectarà en règim
d’autoconsum de petita potència segons RD 1.699/2011 del 18 de novembre, pel qual es regula la
connexió a la xarxa d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica de petita potència i RD
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244/2019 pel que es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats
de subministrament amb autoconsum.
L’objectiu principal de la instal·lació projectada és la generació d’energia elèctrica provinent de fonts
renovables per poder abastir part del consum de l’emplaçament.
La instal·lació s’ha dissenyat de manera que es pugui aprofitar el màxim d’energia elèctrica generada
de forma renovable, abocant els excedents a la xarxa.

2.2. TITULAR

El titular de la instal·lació serà l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès El resum de les dades són les
següents:
Titular de la instal·lació:
Nom: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
CIF: P0823800H
Adreça: Plaça de la Vila, 1, 08192 Sant Quirze del Vallès
Promotor de la instal·lació:
Nom: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
CIF: P0823800H
Adreça: Plaça de la Vila, 1, 08192 Sant Quirze del Vallès
Enginyeria:
Nom: SOM CONFORT SOLAR, SCCL
CIF: F67136473
Adreça: Avinguda 11 de setembre, 75 – baixos (08208 – Sabadell, Barcelona)
Coordinació de Seguretat:
Nom: Medea prevencio i seguretat SL
CIF: B64156532
Adreça: Avenida catalunya 109 – Loc (08756 – La palma de cervelló – Bacelona)
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3. EMPLAÇAMENT I ACCESSOS
La instal·lació s’ubicarà al CEIP El Turonet de Sant Quirze del Vallès. A continuació es detalla la
situació geogràfica de l’edifici:

Coordenades UTM

423673,3 ; 4599047 huso 31

Coordenades geogràfiques

41.52964, 2.08506

Ref. Cadastral

3881010DF2938S0001WA

Codi Postal

08192

Direcció Postal

Carrer Lleida s/n

Figura 1. Ubicació Instal·lació Font: Google maps
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3.1. TAULA RESUM DEL PROJECTE

TAULA RESUM DEL PROJECTE
Producció anual (kWh/any)

21.603

Potència nominal (kWn)

15

Potència pic (kWp)

15,6

P.E.C del projecte amb IVA (€)

27.337,08

Potència i nombre de mòduls fotovotaics

410Wp i 38 panells

Estalvis generats anualment (€/any)

2926

Potència i nombre d’inversors

1 inversor de 15 kWn

Cobertura solar (%)

39,4%

Estalvi CO2 anual (kg/any)

10.149

Amortització sense subvencions

10,2
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3.2. RESUM DEL PRESSUPOST
CAPÍTOLS

IMPORT

CAPÍTOL 1: ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA

2.850,00 €

CAPÍTOL 2: CAPTACIÓ

5.245,00 €

CAPÍTOL 3: INVERSORS

2.635,00 €

CAPÍTOL 4: DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

470,40 €

CAPÍTOL 5: PROTECCIONS

2.005,00 €

CAPÍTOL 6: MONITORITZACIÓ

500,00 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL PEL CÀLCUL DEL (I.C.I.O):

13.705,40 €

CAPÍTOL 7: SERVEIS AUXILIARS PER LA INSTAL∙LACIÓ

1.600,00 €

CAPÍTOL 8: LEGALITZACIÓ

1000,00 €

CAPÍTOL 9: IMPREVISTOS D'OBRA

1.125,00 €

CAPÍTOL 10: SEGURETAT I SALUT

1.555,00 €

TOTAL EXECUCIÓ + MATERIAL + SEGURETAT I SALUT

18.985,40 €

Despeses generals (13%)

2.468,10 €

Benefici Industrial (6%)

1.139,12 €

PRESSUPOST D'EXECUCCIÓ PER CONTRACTE

22.592,63 €
I.V.A. (21%)

PRESSUPOST D'EXECUCCIÓ PER CONTRACTE AMB IVA

4.744,45 €
27.337,08 €

El pressupost per a l’execució del projecte corresponent a la instal∙lació fotovoltaica per autoconsum de
15kW sobre la coberta del CEIP El Turonet Sant Quirze del Vallès és de (# 22.592,63 #) IVA no inclòs.
Sabadell a 28 de Maig de 2021

El Facultatiu,
Andrés Cano
Enginyer Tècnic Industrial Col∙legiat nº 26.548
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4. NORMATIVA APLICABLE
 Ordre 9 de març de 1971 per la que s’aprova la Ordenança General de Seguretat i higiene en

el treball.
 Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de

seguretat en centrals elèctriques i centres de transformació.
 Llei 31/1995 Reglament de Seguretat i Higiene en el treball. Aprovada pel Reial Decret

1829/1995, de 10 de Novembre.
 Decret 308/1996, de 2 d’agost, sobre procediment administratiu aplicables a les

instal∙lacions enrègim especial.
 Reial Decret 1627/97 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de

construcció.
 Llei del Sector Elèctric 54/1997 del 24 de novembre de 1997, estableix un nou marc de

funcionament del sistema elèctric Espanyol. Estableix un règim especial per aquelles
instal∙lacions que utilitzen fonts d’energia renovables, amb una potència instal∙lada menor de
50MW.
 Reial Decret 2818/1998 del 30 de Novembre sobre producció d’energia elèctrica per a

instal∙lacions alimentades per recursos o fonts d’energia renovable, residus i/o cogeneració.
Defineix les condicions per a acollir-se al règim especial de producció d’energia elèctrica, així
com determina les primes que es poden obtenir amb la venta d’energia elèctrica.
 Reial Decret 1955/2000 de l’1 de desembre, per el que es regulen les activitats de transport,

distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal∙lacions
d’energia elèctrica.
 Reial Decret 614/2001 Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels

treballadors vers el risc elèctric.
 Decret 352/2001, de 18 de desembre, sobre procediment administratiu aplicable a les

instal∙lacions d’energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica (DOGC 3544, de
02/01/2002).
 Reial Decret 842/2002 del 2 d’agost pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa

Tensió (REBT) i les seves instruccions complementàries.
 Ordre de 30 de setembre de 2002, per la que se estableix el procediment per prioritzar l’accés

i la connexió a la xarxa elèctrica per evacuació d’energia de les instal∙lacions de generació
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contemplades en el RD 2818/1998 sobre producció d'energia elèctrica per instal∙lacions
proveïdes per recursos o fonts d'energia renovables, residus i cogeneració.
 Reial Decret 314/2006 del 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació.
 Reial Decret 1110/2007, de 24 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament unificat de punts de

mesura del sistema elèctric.
 Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel que s’aprova el document bàsic «DB-HR

Protecció vers al soroll» del Codi Tècnic de l’edificació i es modifica el Reial Decret 314/2006.
 RD 1699/2011, de 18 de novembre, pel que es regula la connexió a xarxa d’instal∙lacions de

producció de petita potència.
 Condicions Tècniques de l’IDAE d’instal∙lacions solars fotovoltaiques connectades a xarxa,

publicades al 2011.
 RD 1/2012, de 27 de gener pel que es procedeix a la suspensió dels procediments de

preasignació de retribució i a la supressió dels incentius econòmics per a noves instal∙lacions
de producció d’energia elèctrica a partir de cogeneració, fonts d’energia renovables i residus.
 Llei 24/2013, de 26 de desembre del Sector Elèctric, en el seu article 9 defineix l’autoconsum

i distingeix vàries modalitats d’autoconsum.
 RD 413/2014, de 6 de juny que regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de

fonts d’energia renovables, cogeneració i residus.
 RD244/2019 d’autoconsum, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones

administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.
 Normativa CPR (Construction Products Regulation), de l’1 de juliol de 2016, pel qual es regula

la seguretat dels materials utilitzats en la construcció front al foc i matèries perilloses.
 Condicions tècniques que han de complir les instal∙lacions fotovoltaiques per a la connexió a

la xarxa de distribució d’ENDESA.
 Reial Decret‐llei 15/2018, del 5 d’Octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i

la protecció dels consumidors.
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5. TAULA RESUM CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTALꞏLACIÓ
A continuació s’indiquen els principals components que integren la instal∙lació:


Mòduls solars fotovoltaics (plaques o panells solars)



Inversors solars per connexió a xarxa



Estructura de suport dels mòduls; inclou sistema de fixació



Instal·lació elèctrica DC; inclou el cablejat, canalitzacions i quadre proteccions DC



Instal·lació elèctrica AC; inclou el cablejat, canalitzacions i quadre proteccions AC



Sistema de seguretat de posada a terra



Sistema i connexió a xarxa interior



Sistema de monitoratge energètic



Sistemes de seguretat pel manteniment

Pel present projecte, es preveu la implantació de la instal·lació i els seus elements segons els plànols de definició
del projecte, tal i com es pot veure en aquesta imatge de detall

Figura 2. Layout distribució panells

DADES GENERALS ARQUITECTÒNIQUES

Tipus d’integració:

Coberta plana transitable

Inclinació (graus)

5º

Orientació (graus azimut)

-5 (sud-est)
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TIPUS INSTAL·LACIÓ
Tipologia

Autoconsum Fotovoltaic amb compensació d’excedents, a xarxa interior

CUPS

ES0031405292770001WG0F

Potència contractada/Tarifa

P1 24,82 P2 24,82 P3 24,82 / 3.0A

Referència Cadastral

3881010DF2938S0001WA

DADES PLANTA FOTOVOLTAICA
Nom que identifica la instal·lació

Fotovoltaica Autoconsum CEIP El Turonet Sant Quirze del Vallès

Grup i subgrup de classificació

b.1.1

Potencia pic (kWp)

15,6

Potència nominal (kW)

15

Tipus de connexió

Trifàsica

Tipus d’estructura suport

Coplanar a xapa amb estructura alumini sobre xapa grecada

INVERSOR/S DE POTÈNCIA
Número d’inversors de potència

1

Model d’inversor

Fronius Symo 15.0-3-M Full. Similar o equivalent, de

característiques iguals o superiors.
Potència dels inversors (kW)

15

Tensió/Freqüència

400/50Hz

CAMP FOTOVOLTAIC
Número total de mòduls

38

Tipus tecnologia i model

Crista·lins - JA Solar 410 W silver frame half-cut. Similar o equivalent,

de característiques iguals o superiors.
Potència dels mòduls (Wp)

410

Composició. Nº strings

St. 1: 11 mòduls + St.2: 11 mòduls + St.3: 16

Superfície Total

76,25 m2

Orientació del mòduls - azimut

-92º aigua est i -1 aigua sud

Inclinació dels mòduls

12 º

Intensitat màxima mòdul Imp

9,79 A

Tensió màxima mòdul Vmp

41,88 V

Intensitat curtcircuit Isc mòdul

10,45A

Tensió circuit obert mòdul Voc

50,12 V

DADES GENERACIÓ
Estimació energia generada kWh/any

21.603

Producció específica KWh/KWp

1.385,96

Estalvi de CO2 (kg/any)

10.149
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6. DESCRIPCIÓ DEL TIPUS D’INSTALꞏLACIÓ

La instal·lació fotovoltaica es connectarà en règim d’autoconsum directe, segons RD 1.699/2011 del
18 de novembre, pel qual es regula la connexió a la xarxa d’instal·lacions de producció d’energia
elèctrica de petita potència i RD 244/2019 pel que es regulen les condicions administratives, tècniques
i econòmiques de les modalitats de subministrament amb autoconsum.
Tota l’energia generada per la instal·lació es connectarà en règim d’autoconsum directe amb
compensació d’excedents. La tarifa és 3.0. A continuació es presenta un quadre explicatiu:

Potència contractada (kW)

Potència pic de la instal·lació
Fotovoltaica (kWp)

P1 – 24,82 P2 – 24,82 P3 – 24,82

15,6

Segons el RD244/2019 la modalitat d’autoconsum amb compensació d’excedents. Acollida a
compensació i la connexió es realitzarà en la instal·lació interior del titular al embarrat del quadre
elèctric principal.

Es decideix fer una primera instal·lació per realitzar autoconsum directe i en una segona fase
d’ampliació es valorarà la seva modificació i ampliació per reconvertir-la en autoconsum compartit.
De moment, per aquest tipus d’instal·lació que no generarà gairebé cap tipus d’excedent, no compensa
el sobre cost tècnic, econòmic i administratiu de fer-la col·lectiva.
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7. ESTUDI ENERGÈTIC I DE RENDIMENTS

7.1. Premisses de dimensionat

El dimensionament s’ha realitzat a partir dels següents paràmetres:


Taula de dimensionament del Ajuntament de Sant Quirze, segons consums del
establimentsegons document Ref. Expedient: 313/2019/SQVPT



Instal∙lació d’autoconsum segons RD244/2019



En l’elaboració del present Projecte es disposa dels plànols del Projecte As-built,.



La informació que no ha estat subministrada ha estat obtinguda per Som Confort Solar a les
visites realitzades al emplaçament.



Potència contractada en períodes 24,82 kW P1, 24,82 kW P2, 24,82 kW P3.



Situació geogràfica: La irradiació i temperatura local s’han obtingut de la base de dades de la
plataforma "Photovoltaic Geographical Information System" (PVGIS) desenvolupada pel
Centre de l’Energia de la Comissió Europea (Joint Research Centre) i amb el programa de
simulació PV∙SOL.



A continuació es pot veure l’orientació:
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1

2

3

Figura 3. Ubicació dels equips

Es plantegen les següents accions:


A la zona 1 els mòduls es col∙locaran a la coberta inclinada de xapa grecada, que es una coberta
transitable 12º.



El sistema s’ha dissenyat per tenir la màxima potència i optimitzar l’ombrejat existent.



A la zona 2 es on es troba l’inversor fotovoltaic, a dins, a la sala quadre general.



A la zona 3, serà el punt de baixada del cablejat fins al quadre de proteccions.

Es manté la distribució mantenint l’azimut de l’edifici.

La planta quedaria configurada de la següent manera:
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Nº de

Potència

Nº mòduls

Nº de

Inversor

Potència

AIGUA DE

mòduls

unitària

per sèrie

sèries

(kWn)

total (kWp)

LA NAU

(Wp)

Total:

11

410

11

1

4,51

est

11

410

11

1

4,51

est

16

410

16

1

6,56

Sud

38

410

22 + 16

2

1x15

15,58

Per a dur a terme l’estimació de l’energia que produirà anualment la instal·lació, s’han utilitzat les
dades meteorològiques facilitades per PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System), de
l’Institute for Energy and Transport (IET) pertanyent al Joint Research Centre, de la Comissió Europea
(Unió Europea), per a la ciutat de Sant Quirze del Vallès. El PVGIS és una eina desenvolupada sota
l’acció SOLAREC per a contribuir a l’aplicació de les energies renovables a la Unió Europea com
una manera sostenible de subministrar l’energia a llarg termini mitjançant la realització de nous
desenvolupaments i tecnologies.

P h o t o v o l t a i c G e o g r a ph i ca l
System (PVGIS)

European Commission, Joint Research Centre Institute
for Energy, Renewable Energy Unit
Via Fermi 2749, TP 450, 210 27 Ispra (VA), Italy
tel: +39 0332 785273, fax: +39 0332 789268

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/

I nf orm a ti o n
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Les dades d’irradiació i temperatura en el punt del projecte segons PVGIS són les següents:
AIGUA EST: 22 PANELLS
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AIGUA SUD: 16 PANELLS
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S’ha utilitzat el programa PV·SOL dibuixant la ubicació dels obstacles i de la instal·lació per obtenir
possibles pèrdues per ombrejat:

Coberta EST

Coberta SUD
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A continuació es presenten els resultats de la simulació de l’estimació de la producció anual que s’ha
realitzat amb el programa PV·SOL:

Tal i com es pot observar als resultats de la simulació, s’espera que la producció anual de la instal·lació
fotovoltaica se situï en 21.603 kWh i que el mes en el que s’assoleixi la punta de producció sigui el
mes de juliol, tal i com es pot observar a la següent figura, on apareix la representació gràfica de la
producció estimada diària per a cada mes i per unitat de potència instal·lada (kWh/kWp):

Figura 4. Energia generada mes a mes
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La cobertura solar estimada és la següent:

Figura 5. Cobertura solar mes a mes

8. DESCRIPCIÓ DE LA INSTALꞏLACIÓ
La instal·lació fotovoltaica presenta una potència nominal de 15 kWn, composada per 38 mòduls
fotovoltaics de 410W amb una potència total pic de 15,6 kWp i es connectarà en règim d’autoconsum
en la línia interior de l’edifici. S’ha dissenyat amb 2 strings, de 22 i 16 mòduls respectivament.
La de 22 mòduls està separada en dues entrades en paral·lel al propi inversor.

Els mòduls s’instal·laran en una coberta inclinada de xapa transitable per acollir mòduls solars
mitjançant estructura coplanar amb la mateixa inclinació de la coberta amb estructura d’alumini. Les
estructures presentaran la orientació de l’edifici i la inclinació de 5 graus.
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Coberta disponible :

Figura 6. Disponibilitat d’espais

La connexió dels mòduls es durà a terme mitjançant els connectors ràpids que duen incorporats.
En la configuració dels strings s’han tingut en compte els obstacles i possibles ombrejaments d’arbres
o edificis colindants.
L’estructura seran d’alumini anoditzat i s’ancoraran sobre la coberta mitjançant rematxes a la part alta
de la greca de la xapa. Els mòduls es subjecten als perfils d’alumini mitjançant grapes de subjecció.
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Figura 7. Exemple perfil coplanar a xapa

A continuació es mostraran els paràmetres elèctrics definits per aquesta instal·lació:

Potencia
FV
Nº mòduls

mòdul (W)

Vmp *CC
(V)*

Imp
String

Voc CC

Isc String

(V)*

CC (A)*

CC

Potencia
pic
(Wp)

(A)*
MPPT 1

22

410

460,68

19,58

551,32

20,9

9020

MPPT 2

16

410

670,08

9,79

801,92

10,45

6560

TOTAL

38

15580

*Condicions Standard de mesura (STC). 100W/m2, AM 1,5 i 25ºC temp

El dimensionament dels strings s’ha dissenyat de tal manera que la tensió de la mateixa es situï a
l’interval MPP o rang de tensió de l’inversor en el que aquest és capaç de seguir el punt de màxima
potència, optimitzant així el rendiment de la instal·lació.
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La caixa de protecció de corrent continua inclourà: fusibles PV 1000 Vdc de 15 o 16 A gPV.
També s’incorporaran descarregadors de sobretensions tipus II i el seccionador manual en càrrega
estarà incorporats dins del inversor com això ho acredita l’homologació de l’equip, per MPPT.
En cas d’instal·lar un inversor sense seccionador manual, s’incorporarà un seccionador extern de tall
en càrrega a la caixa de proteccions en continua.
A la sortida de la caixa de protecció de corrent continu, l’string anirà a l’inversor de potència que es
connectaran pels connectors destinats d’entrada per garantir els seguiments independent dels
seguiments definits.
A la sortida de l’inversor de potència hi haurà la caixa de protecció d’alterna per protecció de la línia
mitjançant un interruptor magneto-tèrmic i un relé diferencial de tipus A i un sobretensions d’alterna
per transitòries, que aniran directament al quadre de protecció i mesura de la fotovoltaica, a la sortida
de la qual es connectarà amb el quadre principal del l’edifici.
L’inversor de potència i els quadres de protecció estaran al interior del edifici, a una paret interior
específicament reservada per aquesta instal·lació que es troba a la sala de comptadors, al costat del
menjador.
En aquest cas no s’instal·larà l’inversor al exterior en cap cas.

La instal·lació i seguint el RD244/2019 comptarà amb el següent:
1. Un equip de mesura bidireccional que mesuri l’energia generada. Serà el mateix comptador de

companyia i que es troba a l’exterior.
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Figura 7. Esquema de principi

La connexió es realitzarà en la línia interior de l’edifici. En el quadre principal del edifici, aigües avall
del IGA General.
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Figura 8. Punt de Connexió. Quadre general edifici

Totes les dades seran enviades via wifi mitjançant la monitorització del inversor i la seva plataforma
web.
Per tant s’instal·larà el meter corresponent i la connexió wifi via PLC amb cable per connectar amb
el router del edifici.

8.1. MÒDULS FOTOVOLTAICS I CAMP FOTOVOLTAIC

La instal·lació s’ha dissenyat amb mòduls mono-cristal·lins de 144 cèl·lules de 410 Wp de potència i
tecnologia mono-PERC i una eficiència d’almenys el 20,4%. Els mòduls compliran les següent
normatives i disposaran dels certificats següents:
-

Marcat CE segons la Directiva 2006/95/CE del Parlament Europeu.

-

IEC61215 (UNE-EN 6125) per a mòduls fotovoltaics de silici cristal·lí per us
terrestre.

-

IEC 61730 (UNE-EN 61730, harmonitzada per la Directiva 2006/95/CE,
sobre la qualificació de la seguretat dels mòduls fotovoltaics.

-

Compliment de la norma UNE-EN 50380 sobre informació de les fulles
de dades i les plaques de característiques dels mòduls fotovoltaics.

-

Disposar de sistemes de qualitat en el seu procés de fabricació (normes ISO9001/
ISO14001).

-

Certificat amb control de PID (Potential Induced Degradation)
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A continuació es mostren les característiques principals que han de complir com a mínim els mòduls
fotovoltaics
Especificacions del mòdul:

La garantia del mòdul per desperfectes de fàbrica cobrirà com a mínim 10 anys, a més també garantirà
que la potència nominal real del producte arribarà com a mínim al 97% de la potència nominal
especificada a la placa del producte durant el primer any. A partir del segon any, la reducció anual de
la potència nominal real no superarà el 0,7% durant un període de 24 anys, de manera que en finalitzar
el vint-i-cinquè any, la potència nominal real arribarà com a mínim el 80% de la potència nominal
especificada a la placa del producte.
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Imatge 13.

Mínima garantia

La caixa de connexions dels mòduls porta incorporats díodes de derivació que eviten la possibilitat
d'averia de les cèl·lules, per ombrejats parcials d'un o diversos mòduls. A més a més són de tecnologia
cel·la partida, amb la qual cosa es com si fossin dos mòduls en 1 i no afectaria si la meitat del mòdul
es queda en ombra. Els panells presenten connectors ràpids per a facilitar la connexió dels mòduls. El
marc està fet amb aliatge d’alumini anoditzat i el vidre que cobreix i protegeix les cèl·lules és d’alta
transparència i té un espessor de 3,2mm.
Es subministrarà el manual de instal·lació per compliment amb les estructures a ser instal·lades per
evitar pèrdues de garanties futures.
L’entrega dels mòduls solars es realitzarà separada per corrents de funcionament (IMPP), marcats pel
fabricant, per tal de minimitzar les pèrdues de connexionat (mistmach). Serà condició imprescindible
que el Flash test entregat pel fabricant tingui aquesta classificació i que els mòduls solars vinguin
marcats, per poder fer la distribució en el camp d’una manera ràpida i efectiva.

8.2. INVERSOR O ONDULADOR

La funció bàsica d’aquest equip consisteix en convertir el corrent continu generat pels mòduls
fotovoltaics en corrent altern. La instal·lació constarà de un inversor de 15 kWn.
L’inversor realitza el seguiment del punt de màxima potència del sistema (MMP) en el rang de
tensions indicat a la taula. És a dir, en cada moment, d’acord a les condicions meteorològiques,
l’inversor cercarà la tensió i intensitat de corrents màxims del sistema per a extreure la màxima
potència i així optimitzar la producció d'energia. Disposa de 2 seguidors del punt de màxima potència
(MMP) amb 2 àrees d’entrada diferenciades. En aquest cas s’utilitzaràn 2 MPPT.
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Els inversors hauran de complir amb la normativa vigent per a aquest tipus d’instal·lacions, amb la
següent normativa que se cita a continuació:


Directiva de Baixa Tensió 2014/35/UE



Directiva de Compatibilitat Electromagnètica 2014/30/UE



Compleix amb la normativa establerta en el Reial Decret 1669/2011 sobre connexió
d’instal·lacions fotovoltaiques de petita potència a la xarxa de baixa tensió:
o

Si la tensió a la línia de distribució cau per desconnexió de la mateixa o bé per
caiguda de la xarxa general, l'inversor no genera tensió en aquesta línia, fent
d'aquesta manera impossible el funcionament en illa, segons la norma UNE-EN
62116

o

La connexió automàtica a la xarxa es produeix quan la tensió de la xarxa està dintre
del rang comprès entre 340v i 440v i al mateix temps la freqüència de xarxa és dintre
del rang entre 49Hz i 51Hz. La desconnexió automàtica es produeix de forma
immediata quan la freqüència, la tensió, o ambdues no estan dintre dels límits
esmentats.

o

La desconnexió i reconnexió de l'inversor en el punt d'injecció es controlat pel
software. Aquest software i els seus retocs no són accessibles a l'usuari.

o

Reconnexió a la xarxa en 180seg. Quan la tensió i freqüència es trobin en els limita
establerts.

o

Compliment de separació galvànica segons normativa vigent.

o

Marcatge CE.

S’adjuntaran els certificats per garantir el compliment de les citades normatives.

A continuació es detallen les principals característiques tècniques de l’inversor:
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DADES TÈCNIQUES INVERSOR FRONIUS ‐ 15 KWn

8.3. ESTRUCTURES, SUPORTACIÓ DE MÒDULS, ANCORAMENT I CERTIFICAT DE SOLIDESA

El sistema d’ancoratge i els elements estructurals utilitzats proporcionaran bona resistència als
agents atmosfèrics. L’estructura suportarà vents forts, segons els valors mínims recollits en el Codi
Tècnic d’Edificació (CTE), en el seu apartat sobre “Seguridad Estructural-acciones en la edificación”
(SE-AE), així com altres agents atmosfèrics (pluja, calamarsa, neu, etc.).
Alhora d’instal∙lar els mòduls, les grapes no han d’entrar en contacte amb el vidre davanter i no han
de deformar l'estructura.
Així mateix, cal assegurar que s'eviten efectes d’ombres de les grapes sobre el mòdul i el marc del
mòdul no es pot modificar en cap circumstància.

Projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 15 kWn al
CEIP El Turonet de Sant Quirze del Vallès

És imprescindible fer servir com a mínim quatre grapes per cada mòdul, dues grapes a cada costat
llarg del mòdul i seguir les instruccions del fabricant per no perdre la garantia.
Mitjançant perfils d’alumini, tipus solar‐fix, segons càlcul de vents, s’anclaran els mòduls
fotovoltaics, a la xapa de la coberta amb rematxe segons càlculs d’esforços.

Figura 10. Estructura coplanar a xapa grecada

L’empresa instal·ladora haurà d’aportar els càlculs estructurals segons la solució final
triada.

El conjunt ha estat dimensionat per a suportar les accions que determina el “Código Técnico de la
edificación” (CTE), en concret el document bàsic sobre “Seguridad estructural”, CTE SE-AE. Les
carregues a considerar són:


Càrrega pel propi pes de l’estructura i mòduls (Acció permanent).



Càrrega pel pes de la neu (Acció variable).



Càrrega pel vent, frontal i de succió (Acció variable).

Les úniques proteccions col·lectives necessàries per treballar en aquesta coberta es la incorporació de
dos trams de línia de vida provisional homologada, a la coberta.
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A continuació es detallen els càlculs de càrregues per a la teulada:
Càlcul de las càrregues de vent
L’edifici on s’ubicarà la instal·lació fotovoltaica, està composada per coberta de xapa grecada d’1mm
d’espessor, de panell tipus Sandwich.
Aquest tipus d’estructura es capaç de suportar un pes màxim de 125 kg/m2
La càrrega que provocarà la instal·lació solar és la produïda per el propi pes de la instal·lació més
les càrregues de vent sobre aquesta. Així com el dels pesos addicionals com ara la neu.

Càrrega deguda al pes de la instal·lació (qp)
Pes placa: 22,7 kg que por m2 será= 19kg /2.0 m2 = 11,35 kg/m2
Pes estructura: 2 kg/m2
Pes total de la instal·lació es de: 13,35 kg/m2 = 130,92 N/m2

Càrrega deguda al vent (qe)
Són las produïdes pel vent, tant a tracció com a compressió.
El càlcul de les càrregues de vent s’ha realitzat segons el que s’estableix al CTE (SE-AE).
El resultat ve donat per la resta entre la càrrega de l’estructura buida i la càrrega deguda a la
instal·lació de panells fotovoltaics.
La carga total es:

qe  qb  ce  c p
On:

qb  0,5    vb

2

 = Densitat de l’aire = 1,25 Kg/m3
Vb= Valor bàsic de la velocitat del vent per zones. La zona es pren del mapa de la figura 1.
Ce= Coeficient d’exposició en edificis de fins a 8 plantes. Valor constant de 2.
Cp= Coeficient eòlic o de pressió. En aquest cas, coberta a dues aigües, es pren el valor segons la
taula D3.

En aquest cas, Sant Quirze del Vallès es troba dins de la zona C.
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Per aquesta zona, el valor de càrrega es de C= 0,52 kN/m2

Figura 1: zonificació del vent

qb  0,5    vb = 0.5x1.25x0.522 = 0.169
2

Per el càlcul del coeficient de pressió exterior (Ce), es prenen els valors del CTE de la taula D.6
(coberta a dues aigües), essent la direcció del vent la que es mostra en la figura.
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Ce= 2
Al instal·lar-se els mòduls de manera co-planar (totalment enganxats a l’estructura) el vent no
realitza cap càrrega extra sobre l’edifici.
Força a compressió:

qe  qb  ce  c p = 0.14 x 2x 0 = 0 kN/m2
Força a tracció:

qe  qb  ce  c p = 0.169 x 2x (-0.6) =0 .2928 kN/m2

Al tenir angle igual a 0 s’anulen les forces i el vent no exerceix cap força de compressió.

Càrregues degudes a la neu (qn)
Les càrregues de neu varien en funció de les zones climàtiques d’hivern i de l’alçada respecte el
mar.
Les zones climàtiques es donen a la figura E.2. El punt en qüestió, es troba a la zona 2.
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L’alçada de la instal·lació respecte el mar es de 188 metres.
Amb aquestes dades es pren el valor de càrrega de neu de la taula E2.
Per a l’alçada de 168 m, a la zona 1, la càrrega de neu es de 0,4 kN/m2 en horitzontal.
El panell fotovoltaic es troba a 0º respecte a la horitzontal de la coberta, per lo que no existeix cap
càrrega extra sobre la teulada degut a la neu.

Càrrega total sobre la coberta:
Criteri de combinació d’accions:

qt  1,35  q p  1,5  qv  0,5  1,5  qn kN/m2
qt = 1.35x 0.133 + 1,5 x 0.0 + 0,15 x 0.0 = 0.1795 kN/m2
La càrrega màxima que haurà d’aguantar la coberta degut a la instal·lació fotovoltaica és 17,95
kg/m2, la qual és menor a la càrrega mínima que aguanta la mateixa.
Hipòtesis amb tracció: pes propi menys tracció deguda al vent
qt = 1.35x 0.133 - (1,5 x 0.2028) = - 0,12465 kN/m2
La tracció esperada máxima es situará en 12,71 kg/m2

Andrés Cano Pardo
Enginyer Tècnic Industrial
COL. CETIB: 26.548
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8.4. TRAÇAT LÍNIA DE DISTRIBUCIÓ

La línia de distribució en CC discorrerà per la coberta amb tub metàl·lic de 40mm mm per exteriors
fins la paret est de la pròpia coberta, on ambdós camps de captació s’uneixen per fer la baixada per la
façana est del pati, on trobem la porta d’accés al pati.
Un cop entrem discorrerà amb CANAL de 600x60 fins a la sala del quadre general. Allà s’ubicarà
l’inversor i proteccions CC/CA per anar a connectar al quadre general aigües avall del IGA.

8.5. LÍNIA D’EVACUACIÓ CC

El càlcul del cablejat s’ha realitzat segons defineix el REBT (Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió) a “Instruccions Tècniques Complementàries per a Baixa Tensió” (ITC-BT-07,ITC-BT-19 i
ITC-BT-40).
Els càlculs preveuen que la caiguda de tensió total (CC+CA) sigui inferior al 1,5%, tots els conductors
són de coure i per a ús en intempèrie, resistents als raigs ultraviolats i lliures d’halògens. Els cables
s’instal·laran sota dels mòduls.
Els criteris utilitzats han estat:


Caiguda màxima de tensió admissible: Caiguda de tensió CC i AC menor a 1’5% en
condicions estàndard ( 25ºC-1000 W/m2).



Intensitat màxima admissible pel cable en servei permanent segons defineix el REBT per
cada tipus de conductor i de canalització. Segons la ITC-BT-40, el cables han estat
dimensionats per una intensitat no inferior a 125% de la màxima intensitat generada pel
generador.



El recorregut s’ha projectat de forma que minimitzi les distàncies per evitar pèrdues per
caigudes de tensió. El cable fotovoltaic és tipus ZZ-F (AS) 0,6/1 kV flexible Designació
UNE21123. El cablejat solar estarà molt ben identificat, indicant la sèrie i polaritat, al final
de cada sèrie, per poder facilitar les tasques d’identificació i manteniment.



Tots els conductors d'interiors són del tipus no propagador de flama i lliure d'halògens. RZ1K(AS) 0,6/1KV
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A continuació es defineixen les característiques i extensions necessàries de conductors per a realitzar
el cablejat de la instal·lació per a cada un dels següent trams definits:



Tram 1 Cablejat CC entre mòduls i fins la caixa fuscibles de CC
Uneix les sèries o strings de mòduls amb la caixa de connexió de protecció en continu i
seguidament amb l’inversor de potència.
Els conductors que connectaran els strings dels mòduls fotovoltaics a les caixes de connexió es
disposen les proteccions de corrent continu són específics per a instal·lacions solars. Presenten
una secció de 4 mm², són de coure flexible i aïllat amb doble capa tipus ZZ-F (AS) 1,8/1 kV.
Seguidament es conduiran fins als inversor. La coberta del cable serà de color negre (pol
negatiu) i de color vermell (pol positiu, o bé amb marcatge amb cinta identificativa).

Les característiques mínimes d’aquest cablejat es:
o

Cables específics per a instal·lacions fotovoltaiques, lliure d’halògens, classe 5, segons UNEEN 60228.

o

Alta seguretat

o

Resistència a al intempèrie i raigs ultraviolats. EN 50618 i TUV 2Pfg1169-08

o

Treball a altes i baixes temperatures (-40ºC fins a 120º)

o

Presència d’aigua: AD8 submergida

o

Vida útil, 30 anys segons UNE-EN 60216-2

o

No propagació de flama segons UNE-EN 60332-1 e IEC 60332-1

o

Lliure d’halògens segons UNE-EN 60754 e IEC 60754

o

Reacció al fog CPR Eca, segons norma EN50575

Els cables s’etiquetaran per tal de facilitar la seva identificació, tant a la instal·lació en CC com en
CA. Es disposarà de connectors tipus multicontact MC4 de 4 mm2 per a la connexió entre conductors
i mòduls. Els mateixos connectors impedeixen connectar-los erròniament. En alguns strings parts es
necessari realitzar uns allargaments per unió dels mòduls en la mateixa sèrie, s’utilitzarà cable de 4
mm2 i es realitzaran amb connectors MC4.
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La unió del string entre fileres es farà protegit per l’estructura. Es posarà tub de PVC de 25 mm tipus
REXA per exteriors o corrugat amb ànima d’acer per anar entre files i per recollir tot el cablejat.
Fins a la caixa de CC, es farà el baixant amb tub d’acer de 40mm.
Al entrar a l’escola, pel sostre, amb canal PVC blanca de 60x60 amb tapa com les existents.
En aquest cas tenim 2 strings, 6 cables de 4 mm2 + el terra de 4 mm2 en el primer tram fins al quadre
proteccions CC i segon tram fins al inversor, més el cablejat de protecció de terra.
El paral·lel dels “dos strings de 11 panells” del aigua EST es farà en la pròpia entrada del
inversor.



Tram 2. Cablejat de sortida des de la caixa de protecció de corrent continu fins a
l’entrada de l’inversor de potència.
El cablejat de sortida de la caixa de protecció serà de 4 mm², són de coure flexible i aïllat amb
doble capa tipus ZZ-F (AS) 0,6/1 kV. Seran 2 series i entrarà al inversor, per fer mesura dels
strings amb el corresponent connectors multi-contact compatibles amb l’inversor.

8.6. LÍNIA DE DISTRIBUCIÓ EN CA

El càlcul de les seccions del cablejat en corrent altern (des de la sortida de l’inversor) asseguren una
caiguda de tensió total (CC+CA) admissible del 1,5 % com a màxim.



Tram 3. Cablejat des de la sortida de l’inversor fins al quadre de protecció en corrent
altern ubicat al costat del inversor
Els cables a instal·lar en el tram de l’inversor fins al quadre de protecció en corrent altern serà
cable amb designació RVZ1-K (AS) 0,6/1 KV, 4 x 4 mm2 de secció. Aniran per canal UNEX
de 60x60 preparat per interiors.
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El cablejat anirà sota safata aïllant amb tapa segons indica la ITC-BT30, amb temperatura de
servei de -25ºC a +90ºC. Segons EN50085-1..



Tram 4. Cablejat des del quadre general CA fins al quadre de protecció i mesura de la
Fotovoltaica.

A la sortida del inversor de potència fins l’entrada del quadre de protecció i mesura general del edifici
on es farà la connexió, segons el RD244/2019 ubicat a la Planta 0 i d’aquí a la caixa d’embarrats on
es connectarà amb la línia interior del edifici ubicat a la planta 0, al quadre general. La distancia
estimada es de 40 metres i el recorregut interior. El cable té designació RVZ1-K (AS) 0,6/1 KV serà
de 4X4+TT mm2.

8.7. DISPOSITIUS DE PROTECCIÓ

8.7.1. Dispositius de protecció de corrent continu

Incorporar les proteccions per a sobretensions i sobreintensitats.
Igualment s’ha considerat convenient instal·lar proteccions de continua exterior. Serà una caixa amb
1 entrada i 1 sortida. La caixa serà de doble aïllament i tindrà un grau de protecció IP65, estan
equipades amb porta-fusibles seccionables 1000 Vdc per a protegir la sèrie de mòduls amb una
intensitat superior a la corrent de disseny per a cada sèrie i per a protegir de possibles corrents que
pogueren danyar l’inversor. Cada fusible de corrent continu serà de 15 o 16A gPV, valor suficient per
a suportar els corrents de curtcircuit de cada sèrie.
Si l’inversor no incorpora seccionador, s’implementarà un seccionador de tall en càrrega
específicament dissenyat per a evitar l’arc elèctric en corrent continu. El tancament es realitza en
mil·lèsimes de segon, pel que s’evita la possibilitat de produir-se un arc elèctric.
Aquesta caixa estarà a la planta coberta, a la pared nord d’instal·lació, al costat del inversor.
Elements:


Fusibles per a protegir el pol positiu i negatiu de cada string. Els fusibles seran específics per
plantes fotovoltaiques, unipolars, de tensió assignada 1000V, (classe gPV segons la norma
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IEC60269-6), de 15A, valor suficient per a suportar els corrents de curtcircuit de cada sèrie,
unipolars i disposaran de base portafusible articulat de dimensions 10x38 mm per a carril DIN,
100V, fins a 32A amb compliment de la normativa europea 2002/95/EC RoHs.


Sobretencions CC Clase 2

A la sortida del inversor de potència es col·locarà una caixa de protecció per la part d’altern, en que
inclourà el següent:


Interruptor magnetotèrmic. A la sortida del inversor, s’instal·larà un interruptor tetrapolar de
32A, poder de tall mínim de 16kA, Curva C - Compliment normes EN60947-2, EN60898- 1.



Interruptor automàtic diferencial tipus A per a la instal·lació, amb l’objectiu de protegir a les
persones de les derivacions causades per fallides d’aïllament entre els conductors actius i terra
o massa dels aparells. La protecció es realitzarà amb un interruptor diferencial 40A calibrat a
una sensibilitat 30mA segons, IEC61008-1.



Protector sobretensions transitòries i permanents en alterna tipus 2.



Proteccions incloses en l’inversor (certificat i homologat):
 Vigilant d’aïllament. Amb l’objectiu de detecció de qualsevol fallida a terra entre un o

els dos pols i terra. En la suposada fallida a terra, primere es desconnectarà la part de
continu i posteriorment curtcircuitant i posant el mateix a terra, amb l’objectiu de porta
a cero la tensió del sistema CC
 Interruptor automàtic d’interconnexió a la xarxa. Aquestes proteccions estàn incloses a

l’inversor, programant els següents valors llindar pels interruptors de desconnexió.


Màxima i mínima freqüència: 48-51 Hz.



Màxima i mínima tensió: 340V i 440 V.

 Altres proteccions: Polarització inversa, sobretensions a l’entrada i la sortida, sobre-

temperatua de l’equip i protecció anti-illa.
Aquestes mesures estan especificades en el certificat del fabricant conforme compleixen les anteriors
proteccions. La línia a la sortida d’aquesta caixa de protecció anirà al quadre general ubicat en la
planta baixa del edifici.
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8.8. CONNEXIÓ A LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D’ENDESA

La planta Fotovoltaica es connecta en la línia interior de l’edifici.
Cal destacar que l’Equip de mesura existent a la TMF del subministrament de l’edifici ha de ser
bidireccional segons indica la normativa i ha de complir amb el reglament de Punts de Mesura RD1110/2007 i amb les condicions tècniques que la companyia elèctrica distribuïdora imposi, utilitzant
els equips homologats descrits a la normativa vigent. A continuació es mostra l’esquema de connexió:

Figura 13. Connexió segons ITC BT 40
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8.9. CONNEXIÓ A TERRA

Segons el REBT en la seva ITC-BT40 indica que per instal·lacions interconnectades a una xarxa de
distribució pública que tingui el neutre posat a terra, el esquema utilitzat serà TT y se connectaran les
masses de la instal·lació i receptors a una terra independent de la del neutre de la xarxa de distribució
pública.
L’objectiu de la connexió a terra és derivar la tensió que pogués arribar a les masses de la instal·lació
(marcs dels mòduls, estructura, etc) a terra, aconseguint d’aquesta forma una tensió 0. D’aquesta
manera, s’aconsegueix disminuir el risc d’accident a les persones i/o averies en els equips electrònics.
Aquestes mesures consisteixen en la posta a terra de les masses i dispositius de tall per derivació de
corrent de defecte a terra. Aquest darrer dispositiu consisteix en un interruptor diferencial que
provoqui l’obertura automàtica de la instal·lació quan la suma vectorial de les intensitats mesurades
assoleix un valor predeterminat. S’utilitzarà sensibilitat de IA = 30 mA en la part de CA per les parte
de la instal·lació.
En el costat de CC s’utilitzarà un vigilant d’aïllament, incorporat dins de l’inversor i que efectua la
mateixa funció que en la part de Corrent Altern. La instal·lació de connexió a terra es realitzarà segons
les instruccions ITC BT 018 del Reglament. Per les característiques de local mullat en aquest tipus de
instal·lacions, el valor de la resistència de terra serà tal que, qualsevol massa no doni tensions de
contacte superior a 24V. L’objectiu es obtenir un valor inferior a 15Ω.
La connexió de terra consta de les parts següents:


Preses de terra.



Conductors de terra.



Borns de connexió a terra



Conductors de protecció.

Els conductors de terra es senyalitzaran amb bandes adhesives de color groc i verd i la secció del cable
de terra final serà de 6 mm². En la instal·lació es realitzaran les comprovacions pel instal·lador
autoritzat tal com recull el Reial Decret 842/2002, en la instrucció ITC-BT-05, i segons el procediment
de la norma UNE 20460-6-61. Per tal d’assegurar que no es produiran transferències de defectes a la
xarxa de distribució es mantindrà una distancia mínima de 15 m de qualsevol Centre de transformació
segons ITC BT 18 punt 11 en el cas en que la resistivitat no sigui elevada (<100 ohmsꞏm), en altres
casos es calcularà segons la norma.
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9. ESTUDI DE VIABILITAT TÈCNIC I ECONÒMIC
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Figura 14. Taula amortització

10.

BALANÇ MEDIAMBIENTAL

10.1. CANVI CLIMÀTIC

L’activitat humana altera la composició de l’atmosfera, produint un escalfament global del planeta
amb el nomenat efecte hivernacle.
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La utilització del petroli, gas natural i carbó per la generació d’energia, són uns dels principals
causants de les emissions de CO2 a l’atmosfera, causant directe de l’efecte hivernacle. Com principals
efectes podem nombrar:


Augment de la temperatura.



Fusió dels casquets polars.



Augment del nivell del mar.



Pèrdua de la biodiversitat (espècies animals i vegetals)



Condicions meteorològiques extremes (sequera – inundacions)



Descens de les precipitacions.



Fam als països més pobres.

10.2. BALANÇ ENERGÈTIC

L’energia fotovoltaica ajuda a disminuir les emissions de contaminants al medi ambient dels principals
gasos d’efecte hivernacle, com són, el CO2, SO2 i NOx.
D’acord a la Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) 2015 de
l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, la producció d’un kWh implica l’emissió de 0,36 kg de diòxid
de carboni (tenint en compte el mix de producció peninsular).
D’acord a la simulació de la producció duta a terme, la producció anual de la instal·lació serà de
21.603 kWh. Tenint en compte el rati anteriorment esmentat (0,36kg CO2/kWh), l’energia elèctrica
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produïda per la instal·lació suposarà un estalvi de 10.149 kg de diòxid de carboni anual respecte a les
emissions que s’haurien produït generant-la a partir d’altres fonts (d’acord al mix peninsular del 2014).

POSSADA EN MARXA I RECEPCIÓ DE L'OBRA

11.

11.1. PROVES DE LA INSTALꞏLACIÓ

Una vegada realitzat tot el connexionat i realitzada la corresponen configuració definida pels
fabricants dels equips, l’instal·lador realitzarà la configuració i proves pertinents de funcionament.
Que com a mínim seran:
-

Tensió Voc dels strings

-

Tensió Vmp dels strings en càrrega

-

Amperatge dels strings amb mesura de la irradiació solar W/m2

-

Freqüencia d’alterna del equip inversor en funcionament

-

Tensió del equip inversor en funcionament

-

Proves de dispar dels diferencials

-

Medicions de terra

11.2. POSADA EN MARXA

Una vegada fet les proves de la instal·lació, aquesta restarà aturada fins la seva legalització final.
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ANNEX 1.
CÀLCUL DE LA PRODUCCIÓ I SIMULACIÓ
FOTOTOVOLTAICA
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ANNEX 2.
INFORMACIÓ TÈCNICA DELS EQUIPS
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DOCUMENT II:
MEMÒRIA DE CÀLCUL

1. CÀLCUL DE LINEA DE DISTRIBUCIÓ
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1.1

Càlcul de seccions

Pel càlcul dels conductors de potència, s’han seguit les següents directrius de disseny, segons defineix
el R.E.B.T (Reglament Electrotècnic de Baix Tensió). Tot el cablejat complirà la normativa CPR
(Construction Product Regulation)/EN 50575, reglament emès per la Unió Europea per garantir que
tot el cablejat utilitzat en instal·lacions permanents de tota la Unió Europea siguin avaluats, classificats
i aprovats sota un únic criteri. El fabricant adjuntarà la DoP ( Declaració de prestacions) i el marcat
CE.
Segons la ITC-BT 40 del REBT, el cablejat ha de estat dimensionat per una intensitat no inferior al
125% de la màxima intensitat del generador i la caiguda de tensió entre el generador i el punt de
connexió o a la instal·lació interior, no serà superior al 1,5% per a la intensitat nominal.
-

Caiguda màxima de tensió admissible. Es pren com a base que la caiguda de tensió en el costat
de CC sigui inferior a 1%, en condicions estàndard (25º-1000W/m2)

-

S’utilitza la següent fórmula per instal·lació monofàsica.
2LP
CeU

S

-

S’utilitza la següent fórmula per instal·lació trifàsica.
S

LP
CeU

On,
S= Secció dels conductor, en mm2 L= Longitud de la línia, en metres C= Conductivitat: 56 Cu
P= Potència que es transporta (W) e= Caiguda de tensió (V)
U= Tensió (V)
Aquest conductors estan a la intempèrie i sotmesos al raigs solars. Per això s’ha calculat la resistivitat
del conductor a 80º de temperatura.
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-

Intensitat màxima admissible por el cable en servei permanent: Segons les indicacions del
REBT per cada tipus de conductor i tipus de canalització. (ITC-BT- 07,ITC-BT-19 i ITCBT-40).

-

Segons la ITC-BT-40, el cablejat deuen ésser dimensionats per una intensitat no inferior
a 125% de la màxima intensitat generada pel generador. La intensitat màxima admissible
pel cable durant un temps determinat: la corba de fusió del conductor ha de ser més alta
que la de les proteccions tèrmiques.

Els criteris utilitzats han estat:


Caiguda màxima de tensió admissible: Caiguda de tensió CC i CA menor a 1’5% en condicions
estàndards ( 25ºC-1000 W/m2).



Intensitat màxima admissible pel cable en servei permanent segons defineix el REBT per cada
tipus de conductor i de canalització. Segons la ITC-BT-40, el cables han estat dimensionats per
una intensitat no inferior a 125% de la màxima intensitat generada pel generador.



El recorregut s’ha projectat de forma que minimitzi les distancies per evitar pèrdues per caigudes
de tensió. El cable de corrent continu de les sèries de les plaques és tipus ZZ-F (AS) 1,8 kV
flexible de coure designació UNE21.123. Cada línia portarà molt bé identificat la sèrie i la
polaritat del cable.



La resta de conductors són del tipus de coure no propagador de flama i lliure d'halògens.
Aïllament XLP i tensió de servei 0,6/1 kV, denominació RZ1-K(AS)0,6/1KV Cu.



Els colors seran els següents:



Conductors actius de potència en corrent altern s’utilitzaran per fases els colors marró, negre i
gris.



Conductor de protecció bicolor groc i verd



Conductor del neutre color blau



Color negre pel negatiu i vermell pel positiu en corrent continu. Si s’utilitza un únic color serà
de color negre indicant sempre la polaritat dels cables.

Per la part del corrent altern s’utilitzaran les següents fórmules:
1. Càlcul corrent del circuit



Per línies monofàsiques

𝐼=

P

Projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 15 kWn al
CEIP El Turonet de Sant Quirze del Vallès

Uƒ×cos ఝ

On,
I, corrent del circuit en A
W, és la potència del circuit en W Uf, tensió de fase sistema en V Cosφ, factor de potència


𝐼=

Per línies Trifàsiques

P
√3U×cos ఝ

On,
I, corrent del circuit en A
W, és la potència del circuit en W U, tensió de línia del sistema en V Cosφ, factor de potència
2. Càlcul de secció per la xarxa alterna.

S

LP  cos
CeU

On
S= Secció dels conductor, en mm2
L= Longitud de la línia, en metres
C= Conductivitat: 56 Cu
P= Potència que es transporta en W
e= Caiguda de tensió en V
U= Tensió en V
Cosφ, factor de potència
S’utilitzarà el criteri de la màxima intensitat admissible segons REBT explicat anteriorment. Amb
totes aquestes premisses s’han calculat les seccions dels conductors a utilitzar en cadascun dels circuits
següent:

Circuit 1: Cablejat entre mòduls. STRINGS fins a caixa de protecció corrent continu i entrada
de inversor de potència.
Totes les connexions entre mòduls es faran amb el cablejat que porten el propis mòduls, però quan
calgui cobrir una distancia més llarga entre mòduls del mateix string que la que assoleixin els cables
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estàndards dels mòduls es farà servir cablejat de 4 mm2. Aquestes connexions es faran amb connectors
ràpids tipus MC4.
Segons el REBT, es busca la menor secció que compleixi amb el criteri de la màxima intensitat
admissible. Aquests ramals es realitzaran amb conductor de coure a l’aire amb aïllament elastòmer
reticulat lliure d’halògens per esser molt recomanat per a instal·lacions a la intempèrie i suportar altes
temperatures de servei (120ºC temp. servei permanent).
El cable en CC entre connexió de mòduls i de les caixes de protecció fins a inversors serà un cable
unipolar flexible, lliure d’halògens, amb denominació tècnica ZZ-F (AS) 1,8KV especials per a
instal·lacions fotovoltaiques.
Els colors del cable seran negre (-) i vermell (+), d'acord amb la codificació de colors d'una instal·lació
de corrent continu.
El cable en CC ha d’ésser dissenyat per a resistir les condicions extremes que es donen en las
instal·lacions fotovoltaiques.
-

Resistència a temperatures extremes. Tª.Máx:+120ºC, TªMín: -40ºC.
Resistència a la intempèrie, raigs ultraviolats, ozó i absorció d’aigua.
Resistència a l’abrasió, olis i greixos industrials.
Apte per a serveis mòbils.

El cable CC es un cable d’alta seguretat (AS) compleix amb els requisits del reglament de baixa tensió.
-

No propagació de la flama
No propagació d’incendi
Lliure d’halògens
Baixa opacitat de fums emesos, baixa acides i corrosió dels gasos emesos

La secció del cablejat fins a la caixa de protecció de continua i de la caixa fins al inversor, serà de ZZF (AS) 1,8KV de 4mm2 (H1z2z2-K).

LINEA

DESCRIPCIÓ

CC2

ST 1.1 a
inversor
ST 1.2 a
inversor

CC3

ST 2 a inversor

CC1

Long.
(m)

Potencia Vmpp Impp
(Wp)
(V)
(A)

CdT %

Secció
(mm2)
Teòrica

Secció
(mm2)

Secció
(mm2)

Comercial Escollida

CdT
(V)

CdT
(%)

Real

Real

25

4510

460,7

9,79

1,5

1,35

2

4

2,33

0,50

25

4510

460,7

9,79

1,5

1,35

2

4

2,33

0,50

25

6560

670,1

9,79

1,5

0,93

2

4

2,33

0,35

SUMA
=

1,36
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El cablejat anirà amb tub metàl·lic de 40mm (segons plànol) fins al murete de la coberta (paret est).
Al murete també amb tub metàl·lic de 40mm fins fent la baixada per la façana del pati fins a entrar al
recinte on pasarà a canal de 60x60mm fins a la caixa de protecció de corrent continu que tindrà
protecció IP65.
A la sortida de la caixa de protecció de corrent continu es continuarà amb el mateix cablejat per string
i es connectarà directament a l’inversor de potència amb els connectors preparats en el propi inversor.

Circuit 2AC: Cablejat des de sortida de cada inversor de potència fins a la caixa de protección
de CA i cablejat des de la sortida de la caixa de protección de CA fins a la Quadre General
Edifici.
A la sortida de cada inversor de potència el cablejat es farà amb cable RZ1-K(AS)0,6/1KV Cu de
4x4mm2+TT de secció, anirà fins a la caixa de protecció de CA. Aquest cablejat anirà sobre canal de
60x60mm.

LINEA
AC
L1

DESCRIPCIÓ
Inversor a Quad.

LONG. U dV cos Pnom
(m) (V) (%) ϕ
(W)
50

400

1,5

1

15000

Imàx
(A)

Secció
teòrica
MCTA
(mm2)

Secció
comercial
MCTA
(mm2)

Secció
escollida
(mm2)

21,68

3,11

2,5

4

dU
real
(V)

dU
real
(%)

1,17

0,291

SUMA
= 0,291

La sortida de la caixa de protecció de CA general amb la unió del inversor serà amb cable de RZ1K(AS)0,6/1KV Cu 4x4+TTmm2 de secció. Aquest cablejat anirà sobre canal 60x60mm fins el quadre
general del costat amb distància estimada es de 3 metres.
Aquesta última part de CA interior podrà fer-ser amb tub de PVC de 32mm.
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DOCUMENT III:
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
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1. DADES DE L’OBRA
Tipus d’obra: Instal·lació solar fotovoltaica sobre coberta inclinada de xapa al CEIP El Turonet del
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Ubicació de l’obra: Carrer Lleida s/n-08192 – Sant Quirze del Vallès
Promotor de l’obra: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Autor del Projecte i d’aquest estudi: Enginyer tècnic - Andrés Cano Pardo (Col. Núm. 26.548)

2. NORMATIVA VIGENT
La legislació vigent en matèria de seguretat i salut que s’ha de complir es la següent:
 Ordre de 20 de maig de 1952 per la qual s’aprova el “Reglament de seguretat i higiene del

treball a la indústria de la construcció.
 Ordre de 28 d’agost de 1970 per la qual s’aprova “L’Ordenança del treball per les indústries

de la construcció, vidre i ceràmica”
 Ordre de 9 de març de 1971 on s’aprova “L’ordenança general de seguretat i higiene al

treball”
 Ordre de 31 d’agost de 1987 sobre “Senyalització, abalisament, neteja i finalització d’obres

fixes en vies fora de població”.
 Resolució 4/11/1988 de 30 de novembre de 1988 sobre les “Distàncies reglamentàries d’obres

i construccions a línies elèctriques”.
 Directiva 92/57/CEE de 24 de juny de 1992 per la que s’aproven les “Disposicions mínimes

de seguretat i salut que han d’aplicar-se en les obres de construcció temporals o mòbils”.
 Llei 31/1995 de 8 de novembre de 1995 per la qual s’aprova la “Llei de prevenció de riscos

laborals”.
 Reial Decret 39/1997 de 17 de gener de 1997 pel qual s’aprova el “Reglament dels serveis de

prevenció”.
 Reial Decret 485/1997 de 14 d’abril de 1997 pel qual s’aproven les “Disposicions mínimes en

matèria de senyalització, de seguretat i salut en el treball”.
 Reial Decret 486/1997 de 14 d’abril de 1997 sobre les “Disposicions mínimes de seguretat i

salut als llocs de treball”. Deroga alguns capítols de l’Ordenança de Seguretat i Higiene en el
treball.
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 Reial Decret 487/1997 de 14 d’abril de 1997 sobre les “Disposicions mínimes de seguretat i

salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dors
lumbars, pels treballadors.
 Reial Decret 488/1997 de 14 d’abril de 1997 sobre les “Disposicions mínimes de seguretat i

salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització”.
 Reial Decret 664/1997 de 12 de maig de 1997 de “Protecció dels treballadors vers els riscos

relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball”.
 Reial Decret 665/1997 de 12 de maig de 1997 de “Protecció dels treballadors vers els riscos

relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball”.
 Reial Decret 773/1997 de 30 de maig de 1997 pel qual s’aproven les “Disposicions mínimes

de seguretat i salut, relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual”.
 Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol de 1997 pel qual s’aproven les “Disposicions

mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball”.
 Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1997 pel qual s’aproven les “Disposicions

mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció”. Transposició de la Directiva
92/57/CEE.
 Ordre de 12 de gener de 1998 on s’aprova el model de llibre d’incidències en obre de

construcció.
 Reial Decret 614/2001 de 8 de juny de 2001 sobre “Protecció contra risc elèctric”
 Reial Decret 374/2001 de 6 d’abril de 2001 sobre la “Protecció de la salut i seguretat dels

treballadors vers els riscos relacionats amb l’exposició a agents químics durant el treball”.
 Reial Decret 836/2003 de 27 de juny de 2003 pel qual s’aprova la “Instrucció tècnica

complementària MIE-AEM 2 del reglament d’aparells d’elevació i manutenció referent a gruestorre desmuntables per obres”.
 Llei 54/2003 de 12 de desembre de 2003 per la qual es “Reforma del marc normatiu de la

prevenció de riscos laborals”.
 Reial Decret 2177/2004 de 12 de novembre de 2004 sobre les “Disposicions mínimes de

seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball en matèria de treballs
temporals en alçada”.
 Reial Decret 286/2006 de 10 de març de 2006 sobre la “Protecció de la salut i seguretat dels

treballadors vers els riscos relacionats amb la exposició al soroll”.
 Reial Decret 396/2006 de 31 de març de 2006 sobre les “Disposicions mínimes de seguretat i

salut aplicables als treballs amb risc d’amiant”.
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 Reial Decret 604/2006 de 19 de maig de 2006 pel qual es modifica el RD39/1997, pel qual

“S’aprova el reglament dels serveis de prevenció” i també es modifica el RD 1627/97, pel qual
“S’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció”.
 Llei 32/2006 de 18 d’octubre de 2006 s’aprova la “Llei reguladora de la subcontractació en el

sector
de la construcció”
 Reial Decret 337/2010 de 23 de març de 2010 pel qual es modifica el RD 39/1997, RD

1109/2007 i RD 1627/1997.
 Ordre TIN/1071/2010 de 27 d’abril de 2010 sobre “Requisits i dades que han de complir les

comunicacions d’apertura o de represa d’activitats en els centres de treball”,
 En diversos BOE s’aproven normatives pels diferents equips de protecció individual.

3. INTRODUCCIÓ.
La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals, modificada per la llei
25/2009, modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el llibre accés a les
activitats de servies i el seu exercici, té per objecte la determinació del cos bàsic de garanties i
responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors davant
els riscs derivats de les condicions de treball/feina.
Com a llei estableix un marc legal a partir del qual les normes reglamentàries aniran fixant i concretant
els aspectes més tècnics de les mesures preventives.
Aquestes normes complementàries queden resumides a continuació:
1. Disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.
2. Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut a la feina.
3. Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització per part dels treballadors dels

equips de treball.
4. Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
5. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització per part dels treballadors

d'equips de protecció individual
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4. DRETS I OBLIGACIONS.
4.1.

DRET A LA PROTECCIÓ ENFRONT DELS RISCOS LABORALS.

Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut a la feina.
A aquest efecte, l'empresari realitzarà la prevenció dels riscos laborals
mitjançant l'adopció de quantes mesures calguin per a la protecció de la
seguretat i la salut dels treballadors, amb les especialitats que es recullen en els
articles següents en matèria d'avaluació de riscos, informació, consulta,
participació i formació dels treballadors, actuació en casos d'emergència i de
risc greu i imminent i vigilància de la salut.
4.2.

PRINCIPIS DE L'ACCIÓ PREVENTIVA.

L'empresari aplicarà les mesures preventives pertinents, d'acord amb els següents principis
generals:
a. Evitar els riscos.
b. Avaluar els riscos que no es poden evitar.
c. Combatre els riscos a l'origen.
d. Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció

dels llocs de treball, l'organització del treball, les condicions de treball, les
relacions socials i la influència dels factors ambientals a la feina.
e. Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual.
f.

Donar les degudes instruccions als treballadors.

g. Adoptar les mesures necessàries a fi de garantir que només els treballadors

que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones
de risc greu i específic.
h. Preveure les distraccions o imprudències no temeràries que pogués cometre el

treballador.
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4.3.

AVALUACIÓ DELS RISCOS.

L'acció preventiva a l'empresa es planificarà per l'empresari a partir d'una avaluació inicial
dels riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors, que es realitzarà, amb caràcter general,
tenint en compte la naturalesa de l'activitat, i en relació amb aquells que estiguin exposats
a riscos especials. Igual avaluació haurà de fer-se amb ocasió de l'elecció dels equips de
treball, de les substàncies o preparats químics i del condicionament dels llocs de treball.
D'alguna manera es podrien classificar les causes dels riscos en les categories següents:
a. Insuficient qualificació professional del personal dirigent, caps d'equip i obrers.
b. Ocupació de maquinària i equips en treballs que no corresponen a la finalitat per a la que van

ser concebuts o a les seves possibilitats.
c. Negligència en el maneig i conservació de les màquines i instalꞏlacions. Control deficient en

l'explotació.
d. Insuficient instrucció del personal en matèria de seguretat.

Referent a les màquines eina, els riscos que poden sorgir al manipular-les es poden resumir en els
següents punts:
a. Es pot produir un accident o deteriorament d'una màquina si es posa en marxa sense conèixer

la seva manera de funcionament.
b. La lubricació deficient condueix a un desgast prematur per la qual cosa els punts de greixatge

manual han de ser greixats regularment.
c. Pot haver certs riscos si alguna palanca de la màquina no està en la seva posició correcta.
d. El resultat d'un treball pot ser poc exacte si les guies de les màquines es desgasten, i per això

cal protegir-les contra la introducció d'encenalls.
e. Pot haver riscos mecànics que es derivin fonamentalment dels diversos moviments que

realitzin les diferents parts d'una màquina i que poden provocar que l'operari:
f.

Entri en contacte amb alguna part de la màquina o ser atrapat entre ella i qualsevol estructura
fixa o material.

g. Sigui copejat o arrossegat per qualsevol part en moviment de la màquina.
h. Ser copejat per elements de la màquina que resultin projectats.
i.

Ser copejat per altres materials projectats per la màquina.

j.

Pot haver riscos no mecànics com ara els derivats de la utilització d'energia elèctrica,
productes químics, generació de soroll, vibracions, radiacions, etc.
Els moviments perillosos de les màquines es classifiquen en quatre grups:
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a. Moviments de rotació. Són aquells moviments sobre un eix amb independència de la

inclinació del mateix i tot i que girin lentament. Es classifiquen en els següents grups:
b. Elements considerats aïlladament com ara arbres de transmissió, plançons, broques,

acoblaments.
c. Punts d’atrapament entre engranatges i eixos girant i altres fixes o dotades de desplaçament

lateral a elles.
d. Moviments alternatius i de translació. El punt perillós se situa al lloc on la peça dotada

d'aquest tipus de moviment s'aproxima a una altra peça fixa o mòbil i la sobrepassa.
e. Moviments de translació i rotació. Les connexions de bieles i plançons amb rodes i volants són

alguns dels mecanismes que generalment estan dotades d'aquest tipus de moviments.
f.

Moviments d'oscil·lació. Les peces dotades de moviments d'oscil·lació pendular generen punts
de ”tisora“ entre elles i altres peces fixes.
Les activitats de prevenció hauran de ser modificades quan s'apreciï per l'empresari, com a
conseqüència dels controls periòdics previstos en l'apartat anterior, el seu inadequació als fins
de protecció requerits.

4.4.

EQUIPS DE TREBALL I MITJANS DE PROTECCIÓ

Quan la utilització d'un equip de treball pugui presentar un risc específic per a la
seguretat i la salut dels treballadors, l'empresari adoptarà les mesures necessàries
amb la finalitat que:
a. La utilització de l'equip de treball quedi reservada als

encarregats de l'esmentada utilització.
b. Els treballs de reparació, transformació, manteniment o

conservació siguin realitzats pels treballadors específicament
capacitats per a això.
L'empresari haurà de proporcionar als seus treballadors equips de protecció
individual adequats per a l'acompliment de les seves funcions i vetllar per l'ús
efectiu dels mateixos.
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4.5.

INFORMACIÓ, CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS.

L'empresari adoptarà les mesures adequades perquè els treballadors rebin totes les
informacions necessàries en relació amb:

a. Els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors a la feina.
b. Les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables als riscos.

Els treballadors tindran dret a efectuar propostes a l'empresari, així com els òrgans
competents en aquesta matèria, dirigides a la millora dels nivells de la protecció de
la seguretat i la salut en els llocs de treball, en matèria de senyalització en els
esmentats llocs, quant a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en les
obres de construcció i quant a utilització pels treballadors d'equips de protecció
individual.

4.6.

FORMACIÓ DELS TREBALLADORS

L'empresari haurà de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i
pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva

4.7.

MESURES D'EMERGÈNCIA.

L'empresari, tenint en compte la mida i l'activitat de l'empresa, així com la possible
presència de persones alienes a la mateixa, haurà d'analitzar les possibles situacions
d'emergència i adoptar les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita
contra incendis i evacuació dels treballadors,
designant per a això al personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i
comprovant periòdicament, en el seu cas, el seu correcte funcionament.
4.8.

RISC GREU I IMMINENT.

Quan els treballadors estiguin exposats a un risc greu i imminent amb ocasió del seu treball,
l'empresari estarà obligat a:
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a. Informar com més aviat millor a tots els treballadors afectats sobre l'existència de

l'esmentat risc i de les mesures adoptades en matèria de protecció.
b. Donar les instruccions necessàries perquè, en cas de perill greu, imminent i inevitable,

els treballadors puguin interrompre la seva activitat i a més estar en condicions, tenint
en compte dels seus coneixements i dels mitjans tècnics llocs a la seva disposició,
d'adoptar les mesures necessàries per evitar les conseqüències de l'esmentat perill.

4.9.

VIGILÀNCIA DE LA SALUT.

L'empresari garantirà als treballadors al seu servei la vigilància periòdica del seu estat de salut en
funció dels riscos inherents al treball, optant per la realització d'aquells reconeixements o proves
que causin els menors molèsties al treballador i que siguin proporcionals al risc

4.10. DOCUMENTACIÓ.
L'empresari haurà d'elaborar i conservar a disposició de l'autoritat laboral la següent
documentació:
a. Mesures de protecció i prevenció a adoptar.
b. Resultat dels controls periòdics de les condicions de treball.
c. Pràctica dels controls de l'estat de salut dels treballadors.
d. Relació d'accidents de treball i malalties professionals que hagin

causat al treballador una incapacitat laboral superior a un dia de
treball.
4.11. COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS.
Quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dues
o més empreses, aquestes hauran de cooperar en l'aplicació de la normativa
sobre prevenció de riscos laborals.
4.12. OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS.
Correspon a cada treballador vetllar, segons les seves possibilitats i mitjançant
el compliment de les mesures de prevenció que en cada cas siguin adoptades,
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per la seva pròpia seguretat i salut a la feina i per la d'aquelles altres persones a
les quals pugui afectar la seva activitat professional, a causa dels seus actes i
omissions a la feina, d' acord amb la seva formació i les instruccions de
l'empresari.
Els treballadors, d'acord amb la seva formació i seguint les instruccions de
l'empresari, deuran en particular:
A. Usar adequadament, d'acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles, les màquines,
aparells, eines, substàncies perilloses, equips de transport i, en general, qualssevol altres
mitjans amb els quals desenvolupin la seva activitat.
B. Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari.
C. No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat
existents.
D. Informar d'immediat un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors.

E. Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l'autoritat competent

5. SERVEIS DE PREVENCIÓ.
5.1.

PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS.

En compliment del deure de prevenció de riscos professionals, l'empresari designarà un o
diversos treballadors per ocupar-se de l'esmentada activitat, constituirà un servei de prevenció
o concertarà l'esmentat servei amb una entitat especialitzada aliena a l'empresa.
Els treballadors designats hauran de tenir la capacitat necessària, disposar del temps i dels
mitjans precisos i ser suficients en número, tenint en compte la mida de l'empresa, així com
els riscos que estan exposats els treballadors.

En les empreses de menys de sis treballadors, l'empresari podrà assumir personalment les
funcions assenyalades anteriorment, sempre que desenvolupi de manera habitual la seva
activitat al centre de treball i tingui capacitat necessària.
L'empresari que no hagués concertat el Servei de Prevenció amb una entitat especialitzada aliena
a l'empresa haurà de sotmetre el seu sistema de prevenció al control d'una auditoria o avaluació
externa.
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5.2.

SERVEIS DE PREVENCIÓ.

Si la designació d'un o diversos treballadors fora insuficient per a la realització de les activitats
de prevenció, en funció de la mida de l'empresa, dels riscos que estan exposats els treballadors
o de la perillositat de les activitats desenvolupades, l'empresari haurà de recórrer a un o
diversos serveis de prevenció propis o aliens a l'empresa, que col·laboraran quan calgui.
S'entendrà com a servei de prevenció el conjunt de mitjans humans i materials necessaris per
realitzar les activitats preventives a fi de garantir l'adequada protecció de la seguretat i la salut
dels treballadors, assessorant i assistint per a això a l'empresari, als treballadors i als seus
representants i als òrgans de representació especialitzats.

6. CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS.
7.1.

INTRODUCCIÓ.

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals, modificada per
la llei 25/2009 de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el llibre
accés a les activitats de servies i el seu exercici, és la norma legal per la qual es determina el
cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció de
la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.
D'acord amb l'article 6 de l'esmentada llei, seran les normes reglamentàries les que fixaran i
concretaran els aspectes més tècnics de les mesures preventives, a través de normes mínimes
que garanteixin l'adequada protecció dels treballadors. Entre aquestes es troben
necessàriament les destinades a garantir la seguretat i la salut en els llocs de treball, de
manera que de la seva utilització no es derivin riscos per als treballadors.
Per tot el que s'exposa, el Reial decret 486/1997 de 14 d'Abril de 1.997 estableix les
disposicions mínimes de seguretat i de salut aplicables als llocs de treball, entenent com tals
les àrees del centre de treball, edificades o no, en les que els treballadors deguin romandre o
a les quals puguin accedir pel que fa al seu treball, sense incloure les obres de construcció
temporals o mòbils

7.2 OBLIGACIONS DE L'EMPRESARI.
L'empresari haurà d'adoptar les mesures necessàries perquè la utilització dels llocs de treball
no origini riscos per a la seguretat i salut dels treballadors.
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En qualsevol cas, els llocs de treball hauran de complir les disposicions mínimes establertes
en el present Reial decret quant a les seves condicions constructives, ordre, neteja i
manteniment, senyalització, instal·lacions de servei o protecció, condicions ambientals,
il·luminació, material i locals de primers auxilis.

7.1.1. CONDICIONS CONSTRUCTIVES.

El disseny i les característiques constructives dels llocs de treball hauran d'oferir seguretat
enfront dels riscos de relliscades o caigudes, xocs o cops contra objectes i enderrocs o
caigudes de materials sobre els treballadors.
El disseny i les característiques constructives dels llocs de treball deuran també facilitar el
control de les situacions d'emergència, en especial en cas d'incendi, i possibilitar, quan calgui,
la ràpida i segura evacuació dels treballadors.
Tots els elements estructurals o de servei (cimentació, estructura, murs i escales) hauran de
tenir la solidesa i resistència necessàries per suportar les càrregues o esforços que siguin
sotmesos.
Les dimensions dels locals de treball hauran de permetre que els treballadors realitzin el seu
treball sense riscos per a la seva seguretat i salut i en condicions ergonòmiques acceptables,
adoptant una superfície lliure superior a 2 m² per treballador, un volum més gran a 10 m3 per
treballador i una altura mínima des del pis al sostre de 2,50 m. Les zones dels llocs de treball
en les quals existeixi risc de caiguda, de caiguda d'objectes o de contacte o exposició a
elements agressius, hauran d'estar clarament senyalitzades.
Cas d'utilitzar escales de mà, aquestes tindran la resistència i els elements de suport i
subjecció necessaris perquè la seva utilització en les condicions requerides no suposi un risc
de caiguda, per trencament o desplaçament de les mateixes. En qualsevol cas, no s'utilitzaran
escales de més de 5 m d'altura, es col·locaran formant un angle aproximat de 75º amb
l'horitzontal, els seus travessers deuran perllongar-se almenys 1 m sobre la zona a accedir,
l'ascens, descens i els treballs des d'escales s'efectuaran front a les mateixes, els treballs a
més de 3,5 m d'altura, des del punt d'operació a terra, que requereixin moviments o esforços
perillosos per a l'estabilitat del treballador, només s'efectuaran si s'utilitza cinturó de seguretat
i no seran utilitzades per dues o més persones simultàniament.
La instal·lació elèctrica no haurà de comportar riscos d'incendi o explosió, per a això es
dimensionaran tots els circuits considerant les sobreintensitats previsibles i es dotarà als
conductors i resta d’aparamenta elèctrica d'un nivell d'aïllament adequat.
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Per evitar el contacte elèctric directe s'utilitzarà el sistema de separació per distància o
allunyament de les parts actives fins a una zona no accessible pel treballador, interposició
d'obstacles i/o barreres (armaris per a quadres elèctrics, tapes per a interruptors, etc.) i
recobriment o aïllament de les parts actives.
Per evitar el contacte elèctric indirecte s'utilitzarà el sistema de posada a terra de les masses
(conductors de protecció connectats a les carcasses dels receptors elèctrics, línies d'enllaç
amb terra i elèctrodes artificials) i dispositius de cort per intensitat de defecte (interruptors
diferencials de sensibilitat adequada al tipus de local, característiques del terreny i constitució
dels elèctrodes artificials).

7.1.1. ORDRE, NETEJA I MANTENIMENT. SENYALITZACIÓ.

Les zones de passada, sortides i vies de circulació dels llocs de treball i, en especial, les
sortides i vies de circulació previstes per a l'evacuació en casos d'emergència, deuran
romandre lliures d'obstacles.
Els llocs de treball i, en particular, les seves instal·lacions, hauran de ser objecte d'un
manteniment periòdic.

7.1.2. CONDICIONS AMBIENTALS.

L'exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de suposar un risc per a la
seguretat i la salut dels treballadors.

7.1.3. IL·LUMINACIÓ.

La il·luminació serà natural, complementant-se amb il·luminació artificial en les hores o llocs
de visibilitat deficient. Els llocs de treball portaran a més punts de llum individuals, amb la
finalitat d'obtenir una visibilitat notable.
La il·luminació haurà de posseir una uniformitat adequada, mitjançant la distribució uniforme
de lluminàries, evitant-se els enlluernaments directes per equips d'alta luminància.

7.1.4. SERVEIS HIGIÈNICS

Es disposarà d'aigua potable en quantitat suficient i fàcilment accessible pels treballadors.
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7.1.5. MATERIAL I LOCALS DE PRIMERS AUXILIS.

El lloc de treball disposarà de material per a primers auxilis en cas d'accident, que haurà de
ser adequat, quant a la seva quantitat i característiques, al nombre de treballadors i als riscos
que estiguin exposats.
Com a mínim es disposarà, en lloc reservat i a la vegada de fàcil accés, d'una farmaciola
portàtil, que contindrà en tot moment, aigua oxigenada, alcohol de 96, tintura de iode,
mercurocrom, gases estèrils, cotó hidròfil, borsa d'aigua, torniquet, guants esterilitzats i
rebutjables, xeringues, bullidor, agulles, termòmetre clínic, gases, esparadrap, apòsits
adhesius, tisores, pinces, antiespasmòdics, analgèsics i benes.

7. DISPOSICIONS MÍNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE
SEGURETAT I SALUT A LA FEINA.
8.1.

INTRODUCCIÓ.

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals,modificada per
la llei 25/2009 de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el llibre
accés a les activitats de servies i el seu exercici,és la norma legal per la qual es determina el
cos bàsic de garanties responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció de la
salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball i l'adequada
protecció dels treballadors. Entre aquestes es troben les destinades a garantir que en els llocs
de treball existeixi una adequada senyalització de seguretat i salut, sempre que els riscos no
puguin evitar-se o limitar-se prou a través de mitjans tècnics de protecció col·lectiva.
Per tot el que s'exposa, el Reial decret 485/1997 de 14 d'Abril de 1.997 estableix les
disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i de salut a la feina, entenent
com tals aquelles senyalitzacions que referides a un objecte, activitat o situació determinada,
proporcionin una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut a la feina mitjançant
un senyal en forma de panell, un color, un senyal lluminós o acústica, una comunicació verbal
o un senyal gestual.
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8.2.

OBLIGACIÓ GENERAL DE L'EMPRESARI.

L'elecció del tipus de senyal i del número i emplaçament dels senyals o dispositius de
senyalització a utilitzar en cada cas es realitzarà de manera que la senyalització resulti al
més eficaç possible, tenint en compte:

a.

Les característiques del senyal.

b.

Els riscos, elements o circumstàncies que s’hagin de senyalitzar.

c.

L'extensió de la zona a cobrir.

d.

El nombre de treballadors afectats.

Per a la senyalització de desnivells, obstacles o altres elements que originin risc de caiguda
de persones, xocs o cops, així com per a la senyalització de risc elèctric, presència de matèries
inflamables, tòxiques, corrosives o risc biològic, es podrà optar per un senyal d'advertència de
manera triangular, amb un pictograma característic de color negre sobre fons groc i vores
negres.
Els equips de protecció contra incendis hauran de ser de color vermell.
La senyalització per a la localització i identificació de les vies d'evacuació i dels equips de
salvament o auxili (farmaciola portàtil) es realitzarà mitjançant un senyal de manera quadrada
o rectangular, amb un pictograma característic de color blanc sobre fons verd.
Els mitjans i dispositius de senyalització hauran de ser netejats, mantinguts i verificats
regularment.

8. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER A LA
UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL.
8.1. INTRODUCCIÓ.
La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals,modificada per
la llei 25/2009 de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el llibre
accés a les activitats de servies i el seu exercici,és la norma legal per la qual es determina el
cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció de
la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.

Projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 15 kWn al
CEIP El Turonet de Sant Quirze del Vallès

D'acord amb l'article 6 de l'esmentada llei, seran les normes reglamentàries les que fixaran les
mesures mínimes que es deuen adoptar per a l'adequada protecció dels treballadors. Entre
aquestes es troben les destinades a garantir que de la presència o utilització dels equips de
treball posats a disposició dels treballadors en l'empresa o centre de treball no es derivin riscos
per a la seguretat o salut dels mateixos.
Per tot el que s'exposa, el Reial decret 1215/1997 de 18 de Juliol de 1.997 estableix les
disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors dels equips
de treball, entenent com tals qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzat a la
feina.

8.2 OBLIGACIÓ GENERAL DE L'EMPRESARI.
L'empresari adoptarà les mesures necessàries perquè els equips de treball que es posin a
disposició dels treballadors siguin adequats al treball que hagi de realitzar-se i convenientment
adaptats al mateix, de manera que garanteixin la seguretat i la salut dels treballadors a l'utilitzar
els esmentats equips
Haurà d'utilitzar únicament equips que satisfacin qualsevol disposició legal o reglamentària
que els sigui d'aplicació.
Per a l'elecció dels equips de treball l'empresari haurà de tenir en compte els següents factors:
Les condicions i característiques específiques del treball a desenvolupar.
Els riscos existents per a la seguretat i salut dels treballadors en el lloc de treball.
En el seu cas, les adaptacions necessàries per a la seva utilització per treballadors
discapacitats.
Adoptarà les mesures necessàries perquè, mitjançant un manteniment adequat, els equips de
treball es conservin durant tot el temps d'utilització en unes condicions adequades. Totes les
operacions de manteniment, ajust, desbloqueig, revisió o reparació dels equips de treball es
realitzarà després d'haver parat o desconnectat l'equip. Aquestes operacions hauran de ser
encomanades al personal especialment capacitat per a això.
L'empresari haurà de garantir que els treballadors rebin una formació i informació adequades
als riscos derivats dels equips de treball. La informació, subministrada preferentment per escrit,
haurà de contenir, com a mínim, les indicacions relatives a:
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a.

Les condicions i forma correcta d'utilització dels equips de treball, tenint en compte les
instruccions del fabricant, així com les situacions o formes d'utilització anormals i perilloses
que es puguin preveure.

b.

Les conclusions que, en el seu cas, es puguin obtenir de l'experiència adquirida en la
utilització dels equips de treball.

8.3 DISPOSICIONS MÍNIMES GENERALS APLICABLES ALS EQUIPS DE
TREBALL.
Els òrgans d'accionament d'un equip de treball que tinguin alguna incidència en la seguretat hauran
de ser clarament visibles i identificables i no hauran de comportar riscos com a conseqüència d'una
manipulació involuntària.
Cada equip de treball haurà d'estar proveït d'un òrgan d'accionament que permeti la seva parada
total en condicions de seguretat.
Qualsevol equip de treball que comporti risc de caiguda d'objectes o de projeccions haurà d'estar
proveït de dispositius de protecció adequats als esmentats riscos.

Qualsevol equip de treball que comporti risc per emanació de gasos, vapors o líquids o per emissió
de pols haurà d'estar proveït de dispositius adequats de captació o extracció prop de la font emissora
corresponent.
Si calgués per a la seguretat o la salut dels treballadors, els equips de treball i els seus elements
deuran estabilitzar-se per fixació o per altres mitjans. Quan els elements mòbils d'un equip de treball
puguin comportar risc d'accident per contacte mecànic, hauran d'anar equipats amb resguards o
dispositius que impedeixin l'accés a les zones perilloses.
Les zones i punts de treball o manteniment d'un equip de treball hauran d'estar adequadament
il·luminades en funció de les tasques que hagin de realitzar-se.Les parts d'un equip de treball que
assoleixen temperatures elevades o molt baixes hauran d'estar protegides quan correspongui contra
els riscos de contacte o la proximitat dels treballadors.
Tot equip de treball haurà de ser adequat per protegir als treballadors exposats contra el risc de
contacte directe o indirecte de l'electricitat i els que comportin risc per soroll, vibracions o radiacions
haurà de disposar de les proteccions o dispositius adequats per limitar, en la mesura del possible,
la generació i propagació d'aquests agents físics.
Les eines manuals hauran d'estar construïdes amb materials resistents i la unió entre els seus
elements haurà de ser ferm, de manera que s'evitin els trencaments o projeccions dels mateixos.
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La utilització de tots aquests equips no podrà realitzar-se en contradicció amb les instruccions
facilitades pel fabricant, comprovant abans de l'iniciar la tasca que totes les seves proteccions i
condicions d'ús són les adequades.
Hauran de prendre's les mesures necessàries per evitar l’atrapada del cabell, robes de treball o
altres objectes del treballador, evitant, en qualsevol cas, sotmetre als equips a sobrecàrregues,
sobrepressions, velocitats o tensions excessives.

8.4 DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES ALS EQUIPS DE
TREBALL MÒBILS.
Els equips amb treballadors transportats hauran d'evitar el contacte d'aquests amb rodes i erugues
i la immobilització per les mateixes. Per a això disposaran d'una estructura de protecció que
impedeixi que l'equip de treball inclini més d'un quart de tornada o una estructura que garanteixi un
espai suficient al voltant dels treballadors transportats quan l'equip pugui inclinar-se més d'un quart
de tornada. No es requeriran aquestes estructures de protecció quan l'equip de treball es trobi
estabilitzat durant la seva ocupació.
Els carretons elevadores hauran d'estar condicionades mitjançant la instal·lació d'una cabina per al
conductor, una estructura que impedeixi que el carretó bolqui, una estructura que garanteixi que, en
cas de bolcada, quedi espai suficient per al treballador entre el terra i determinades parts de
l'esmentat carretó i una estructura que mantingui al treballador sobre el seient de conducció en bones
condicions.
Els equips de treball automotors hauran de comptar amb dispositius de frenat i parada, amb
dispositius per garantir una visibilitat adequada i amb una senyalització acústica d'advertència. En
qualsevol cas, la seva conducció estarà reservada als treballadors que hagin rebut una informació
específica.

8.5 DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES ALS EQUIPS DE
TREBALL PER A ELEVACIÓ DE CÀRREGUES.
Hauran d'estar instal·lats fermament, tenint present la càrrega que hagin d'aixecar i les tensions
induïdes en els punts de suspensió o de fixació. En qualsevol cas, els aparells d'hissar estaran
equipats amb limitador del recorregut del carro i dels ganxos, els motors elèctrics estaran proveïts
de limitadors d'altura i del pes, els ganxos de subjecció seran d'acer amb ”baldons de seguretat“ i
els carrils per a desplaçament estaran limitats a una distància d'1 m del seu terme mitjançant límits
de seguretat de final de carrera elèctrics.
Haurà de figurar clarament la càrrega nominal.
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Hauran d'instal·lar-se de manera que es redueixi el risc que la càrrega caigui en picat, es deixi anar
o es desviï involuntàriament de manera perillosa. En qualsevol cas, s'evitarà la presència
detreballadors sota les càrregues suspeses. Cas d'anar equipades amb cabines per a treballadors
deurà evitar-se la caiguda d'aquestes, el seu esclafament o xoc.
Els treballs d'hissat, transport i descens de càrregues suspeses, quedaran interromputs sota règim
de vents superiors als 60 km/h.

8.6. DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES A LA MAQUINÀRIAEINA.
Les màquines-eina estaran protegides elèctricament mitjançant doble aïllament i els seus motors
elèctrics estaran protegits per la carcassa.
Les que tinguin capacitat de cort tindran el disc protegit mitjançant una carcassa antiprojeccions.
Es prohibeix treballar sobre llocs entollats, per evitar els riscos de caigudes i els elèctrics. Per a totes
les tasques es disposarà una il·luminació adequada, entorn de 100 lux.
En prevenció dels riscos per inhalació de pols, s'utilitzaran en via humida les eines que ho produeixin.
Sota cap concepte es retirarà la protecció del disc de cort, utilitzant en tot moment ulleres de
seguretat antiprojecció de partícules. Com normal general, s'hauran d'extreure els claus o parts
metàl·liques clavades en l'element a tallar.
Amb les pistoles fixa-claus no es realitzaran trets inclinats, caldrà verificar que no hi ha ningú a l'altra
banda de l'objecte sobre el qual es dispara, s'evitarà clavar sobre fàbriques de totxana i s'assegurarà
l'equilibri de la persona abans d'efectuar el tret.
Per a la utilització dels trepants portàtils i fregadores elèctriques s'elegiran sempre les broques i
discos adequats al material a trepar, s'evitarà realitzar trepants en una sola maniobra i trepants o
fregades inclinades a pols i es tractarà no reescalfar les broques i discos.
Les polidores i abrillantadores de sòls, polidores de fusta i allisadores mecàniques tindran el manillar
de maneig i control revestit de material aïllant i estaran dotades de cèrcol de protecció
antienxampaments o abrasions.
En les tasques de soldadura per arc elèctric s'utilitzarà elm del soldar o pantalla de mà, no es mirarà
directament a l'arc voltaic, no es tocaran les peces recentment soldades, se soldarà en un lloc
ventilat, es verificarà la inexistència de persones a l'entorn vertical de lloc de treball, no es deixarà
directament la pinça a terra o sobre la perfileria, s'escollirà l'elèctrode adequada per al cordó a
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executar i se suspendran els treballs de soldadura amb vents superiors a 60 km/h i a la intempèrie
amb règim de pluges.
En la soldadura oxiacetilènica (oxitall) no es barrejaran ampolles de gasos diferents, aquestes es
transportaran sobre safates engabiades en posició vertical i lligades, no s'ubicaran al sol ni en posició
inclinada i els encenedors estaran dotats de vàlvules antiretrocés de la llama. Si es desprenen
pintures es treballarà amb màscara protectora i es farà a l'aire lliure o en un local ventilat.

9. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES
DE CONSTRUCCIÓ D’INSTALꞏLACIONS FOTOVOLTAIQUES
9.1. INTRODUCCIÓ.

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals,modificada per la llei
25/2009 de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el llibre accés a les
activitats de servies i el seu exercici,és la norma legal per la qual es determina el cos bàsic de
garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció de la salut dels
treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.
D'acord amb l'article 6 de l'esmentada llei, seran les normes reglamentàries les que fixaran les
mesures mínimes que es deuen adoptar per a l'adequada protecció dels treballadors. Entre aquestes
es troben necessàriament les destinades a garantir la seguretat i la salut en les obres de construcció.
Per tot el que s'exposa, el Reial decret 1627/1997 de 24 d'Octubre de 1.997 estableix les disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, entenent com tals qualsevol obra, pública
o privada, en la que s'efectuïn treballs de construcció o enginyeria civil.
El promotor estarà obligat a que en la fase de redacció del projecte s’elabori un estudi de seguretat
i salut als projectes d’obres en que es doni algun dels supòsits següents:



Que el pressupost d’execució per contracta inclòs al projecte sigui igual o superior a
450.759,07 Euros.



Que la duració estimada sigui superior a 30 dies laborables, utilitzant en algun moment a
mes de 20 treballadors simultàniament.



Que el volum de ma d’obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del
total dels treballadors a la obra, sigui superior a 500.

En el nostre cas, com no succeeix cap punt anterior, s’elabora un estudi bàsic de seguretat i salut.
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9.2. RISCOS FREQÜENTS EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES

Els treballs més comuns on es produeixen riscos a les obres de construcció d’instal·lacions
fotovoltaiques sobre coberta són:
a. Cobertes
b. Manipulació de mòduls fotovoltaics
c. Manipulació de bateries
d. Treballs amb ferralla, manipulació i posada en obra.
e. Muntatge d'estructura metàl·lica
f.

Muntatge de prefabricats.

g. Obres de paleta.
h. Instal·lació elèctrica definitiva i provisional d'obra.

Els riscos més freqüents durant aquests treballs són els descrits a continuació:
a. Riscos derivats del maneig de màquines-eina i maquinària pesant en general.
b. Caigudes al mateix o diferent nivell de persones, materials i útils.
c. Els derivats dels treballs pulverulents.
d. Despreniments per malament apilat de la fusta, planxes metàl·liques, etc.
e. Corts i ferides en mans i peus, esclafaments, ensopegades i torçades al caminar

sobre les estructures.
f.

Contactes amb l'energia elèctrica (directes i indirectes), electrocucions, cremades, etc.

g. Cossos estranys als ulls, etc.
h. Agressió per soroll i vibracions en tot el cos.
i.

Microclima laboral (fred-calor), agressió per radiació ultraviolada, infraroja.

j.

Agressió mecànica per projecció de partícules.

k. Cops.
l.

Talls per objectes i/o eines.

m. Incendi i explosions.
n. Risc per sobreesforços musculars i dolents gestos.
o. Càrrega de treball física.
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p. Deficient il·luminació.
q. Efecte psicofisiològic d'horaris i torn.

9.3. MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL.

S'establiran al llarg de l'obra rètols divulgatius i senyalització dels riscos(vol, atropellament, col·lisió,
caiguda en altura, corrent elèctrica, perill d'incendi, materials inflamables, prohibit fumar, etc), així
com les mesures preventives previstes (ús obligatori del casc, ús obligatori de les botes de seguretat,
ús obligatori de guants, ús obligatori de cinturó de seguretat, etc).
S'habilitaran zona per a l'amuntegament de material i útils (ferralla, perfileria metàl·lica, peces
prefabricades, fusteria metàl·lica, material elèctric, etc).
Es procurarà protecció personal, fonamentalment calçat antilliscant reforçat per a protecció de cops
en els peus, casc de protecció per a la cap i cinturó de seguretat.
El transport aeri de materials i útils es farà suspenent-los des de dos punts mitjançant eslingues, i
es guiaran per tres operaris, dos d'ells guiaran la càrrega i el tercer ordenarà les maniobres.
El transport d'elements pesats (mòduls fotovoltaics, estructura, etc) es farà sobre carretó de mà i així
evitar sobreesforços.
La distribució de màquines, equips i materials en els locals de treball serà l'adequada, delimitant les
zones d'operació i pas, els espais destinats a llocs de treball, les separacions entre màquines i
equips, etc.
L'àrea de treball estarà a l'abast normal de la mà, sense necessitat d'executar moviments forçats.
Es vigilaran els esforços de torsió o de flexió del tronc, sobretot si el cos està en posició inestable.
S'evitaran les distàncies massa grans d'elevació, descens o transport, així com un ritme massa alt
de treball.
Es tractarà que la càrrega i el seu volum permetin agafar-la amb facilitat.
Cal seleccionar l'eina correcta per al treball a realitzar, mantenint-la en bon estat i ús correcte
d'aquesta. Després de realitzar les tasques, es guardaran en lloc segur.
La il·luminació per desenvolupar els oficis convenientment oscil·larà entorn dels 100 lux.
És convenient que els vestits estiguin configurats en diverses capes al comprendre entre elles
quantitats d'aire que milloren l'aïllament al fred. Ocupació de guants, botes i orelleres i s'evitarà que
la roba de treball s'amari de líquids evaporables.
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Si el treballador patís estrès tèrmic s'han de modificar les condicions de treball, amb la finalitat de
disminuir el seu esforç físic, millorar la circulació d'aire, apantallar la calor per radiació, dotar al
treballador de vestimenta adequada (barret, ulleres de sol, cremes i locions solars), vigilar que la
ingesta d'aigua tingui quantitats moderades de sal i establir descansos de recuperació si les
solucions anteriors no són suficients.
L'aporti alimentari calòric ha de ser suficient per compensar la despesa derivada de l'activitat i de les
contraccions musculars.
Per evitar el contacte elèctric directe s'utilitzarà el sistema de separació per distància o allunyament
de les parts actives fins a una zona no accessible pel treballador, interposició d'obstacles i/o barreres
(armaris per a quadres elèctrics, tapes per a interruptors, etc.) i recobriment o aïllament de les parts
actives.
Per evitar el contacte elèctric indirecte s'utilitzarà el sistema de posada a terra de les masses
(conductors de protecció, línies d'enllaç amb terra i elèctrodes artificials) i dispositius de cort per
intensitat de defecte (interruptors diferencials de sensibilitat adequada a les condicions d'humitat i
resistència de terra de la instal·lació provisional).
Serà responsabilitat de l'empresari garantir que els primers auxilis puguin prestar-se en tot moment
per personal amb la suficient formació per a això.

9.4. MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER PARTICULAR PER A CADA TREBALL

9.4.1. COBERTES
A la zona de la coberta de l’edifici de la biblioteca on s’instal·laran els mòduls només existeix una
zona amb possible risc de caiguda al buit, que es just a sota de les estructures de suportació dels
mòduls on s’instal·larà l’inversor i les caixes de protecció. En aquesta zona, i només a les fileres on
s’instal·larà l’inversor i les caixes de protecció, es col·locaran baranes fixes de seguretat.
A la coberta s’apilarà el material de l’obra, tenint cura en cada cas de l’especificat per cada fabricant.
Els llasts s’apilaran a la coberta però evitant fer-ho al mateix lloc, n’hi ha que escampar-los per evitar
sobrecarregar la coberta en un punt.
Es paralitzaran els treballs sobre les cobertes sota règim de vents superiors a 60 km/h., pluja, gelada
i/o neu.

9.4.2. MANIPULACIÓ DE MÒDULS FOTOVOLTAICS
Els mòduls fotovoltaics es manipularan amb guants, i es realitzarà com a mínim amb dos operaris.
Els riscos més freqüents amb la manipulació i instal·lació dels mòduls es la caiguda dels operaris al
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mateix nivell, a diferent nivell i al buit, així com a xocs i cops contra objectes, talls i lesions en mans
i peus. També lumbàlgies per sobreesforços o postures inadequades.
Com ja s’ha explicat, per l’aplec dels mòduls es prepararà la zona d’emmagatzematge a la coberta i
com a màxim s’apilaran els mòduls seguint les instruccions del fabricant.

9.4.3. MUNTATGE D’ESTRUCTURA METÀLꞏLICA
Totes les operacions de muntatge de les estructures metàl·liques es farà amb l’arnès amarrat a la
línia de vida de la coberta superior o al punt d’ancoratge de la coberta inferior, si s’està treballant a
la coberta superior o inferior respectivament.
Es prohibeix la permanència d'operaris dins del radi d'acció de càrregues suspeses.
Si n’hi hagués talls de soldadura es prohibeix la permanència d'operaris directament sota els talls de
soldadura.

9.4.4. INSTALꞏLACIÓ ELÈCTRICA A L’OBRA
El muntatge d'aparells elèctrics serà executat per personal especialista, en prevenció dels riscos per
muntatges incorrectes.
El calibre o secció del cablejat serà sempre l'adequat per a la càrrega elèctrica que ha de suportar.
Els fils tindran la funda protectora aïllant sense defectes apreciables (estrips i assimilables). No
s'admetran trams defectuosos.
Els equips elèctrics han de suportar la intempèrie per poder treballar amb ells a cel obert (com per
eixample els quadres elèctrics que han de posseir preses de corrent per a connexions blindades).
Els enllaços provisionals entre mànegues, s'executaran mitjançant connexions normalitzades
estanques antihumitat.
Les mànegues de "alargadera" per ser provisionals i de curta estada poden portar-se esteses pel
terra, però arrambades als paraments verticals.
Els interruptors s'instal·laran a l'interior de caixes normalitzades, proveïdes de porta d'entrada amb
pany de seguretat.
Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra.
Els quadres elèctrics es penjaran pendents de taulers de fusta rebuts als paraments verticals o bé a
"peus drets" ferms.
Les maniobres a executar en el quadre elèctric general s'efectuaran pujat a una banqueta de
maniobra o estora aïllant.
La tensió sempre estarà en la clavilla "femella", mai en la "mascle", per evitar els contactes elèctrics
directes.
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Els interruptors diferencials s’instal·laran d'acord amb les següents sensibilitats:
300 mA. Alimentació a la maquinària.
30 mA. Alimentació a la maquinària com millora del nivell de seguretat.
30 mA. Per a les instal·lacions elèctriques d'enllumenat.
Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de presa de terra. El neutre de la instal·lació
estarà lloc a terra.
La presa de terra s'efectuarà a través de la pica o placa de cada quadre general. El fil de presa de
terra, sempre estarà protegit amb macarró en colors groc i verd. Es prohibeix expressament utilitzarlo per a altres usos.
La il·luminació mitjançant portàtils complirà la següent norma:
Portabombetes estanc de seguretat amb mànec aïllant, reixeta protectora de la bombeta dotada de
ganxo de pengi a la paret, mànega antihumitat, clavilla de connexió normalitzada estanca de
seguretat, alimentats a 24 V.
La il·luminació dels talls se situarà a una altura entorn dels 2 m., mesurats des de la superfície de
suport dels operaris en el lloc de treball.
La il·luminació dels talls, sempre que sigui possible, s'efectuarà croada amb la finalitat de disminuir
ombres.
Les zones de passada de l'obra, estaran permanentment il·luminades evitant racons foscos. No es
permetrà les connexions a terra a través de conduccions d'aigua.
No es permetrà el trànsit de carretons i persones sobre mànegues elèctriques, poden pelar-se i
produir accidents. No es permetrà el trànsit sota línies elèctriques de les companyies amb elements
longitudinals transportats a espatlla (perxes, regles, escales de mà i assimilables).

9.5. DISPOSICIONS ESPECIFIQUES DE SEGURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.

Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms
o diversos treballadors autònoms, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i
salut durant l'execució de l'obra, que serà un tècnic competent integrat en la direcció facultativa.
Quan no calgui la designació de coordinador, les funcions d'aquest seran assumides per la direcció
facultativa.
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9.6. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS
DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.

9.6.1. INTRODUCCIÓ.
La llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, modificada per la llei 25/2009
de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el llibre accés a les activitats
de servies i el seu exercici determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir
un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les
condicions de treball.
Així són les normes de desenvolupament reglamentari les que han de fixar les mesures mínimes
que es deuen adoptar per a l'adequada protecció dels treballadors.
Entre elles es troben les destinades a garantir la utilització pels treballadors a la feina d'equips de
protecció individual que els protegeixin adequadament d'aquells riscos per a la seva salut o la seva
seguretat que no es puguin evitar o limitar-se prou mitjançant la utilització de mitjans de protecció
col·lectiva o l'adopció de mesures d'organització a la feina.

9.6.2. OBLIGACIONS GENERALS DE L'EMPRESARI
Farà obligatori l'ús dels equips de protecció individual que a continuació es desenvolupen.


Pantalla de protecció per a soldadura autògena i elèctrica.

9.6.3. PROTECTORS DE MANS I BRAÇOS


Guants contra les agressions mecàniques (perforacions, corts, vibracions).



Guants de goma fins, per a operaris que treballin amb formigó.



Guants dielèctrics per a B.T.



Guants de soldador.



Canelleres.



Mango aïllant de protecció en les eines.

9.6.4. PROTECTORS DE PEUS I CAMES






Calçat proveït de sola i puntera de seguretat contra les agressions mecàniques.
Botes dielèctriques per a B.T.
Botes de protecció impermeables.
Polaines de soldador.
Genolleres.

9.6.5. PROTECTORS DEL COS
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Crema de protecció i pomades.



Armilles, jaquetes i mandils de cuir per a protecció de les agressions mecàniques.



Vestit impermeable de treball.



Cinturó de seguretat, de subjecció i caiguda, classe A.



Faixes i cinturons antivibracions.



Perxa de B.T.



Banqueta aïllant classe I per a maniobra de B.T.



Llanterna individual de situació.



Comprovador de tensió.

9.6.6. PROTECTORS DEL CAP


Cascos de seguretat, no metàl·lics, classe N, aïllats per a baixa tensió, amb la
finalitat de protegir als treballadors dels possibles xocs, impactes i contactes
elèctrics.



Ulleres de muntura universal contra impactes i antipols.



Màscara antipols amb filtres protectors.

Sabadell, 24 maig de 2021

Andrés Cano Pardo
Enginyer Tècnic Industrial
CETIB Col·legiat nº 26.548
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AMIDAMENTS VALORATS

REF.

Unitat CONCEPTE

CAPÍTOL 1:
1.01

QTAT.

PREU/UT.

IMPORT

38

75

2.850,00 €

ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA
PA

ESTRUCTURA FV COPLANAR

Subministrament i instal∙lació de conjunt de subjecció del camp
fotovoltaic en coberta inclinada. L'estructura sera coplanar a xapa
grecada està compasada per perfils d'alumini on reposarà el panell, amb
inclinació.
- Perfils de 3,35 tipus Solar-Fix de Fischer o similar
- Conjunt pletina connexió de perfils guia
- Grapes panells
- Cinta galvànica separació perfil/xapa coberta
- Rosca-xapa o rematxe sobre xapa grecada, segons càlculs estructra
- Manual d'instal∙lació
- Muntatge de l'estructura "in situ"

2.850,00 €

TOTAL CAPÍTOL 1:

CAPÍTOL 2:

CAPTACIÓ

2.01

MÒDUL FOTOVOLTAIC JAM72S10‐410/MR MC4

Ut.

38

135

5.130,00 €

1

115

115,00 €

Subministrament i instal∙lació de mòdul fotovoltaic JA Solar de silici
monocristal∙lí o similar de 410Wp de potència. 12 anys de garantía del
producte i 25 anys de garantia de producció. Similar o equivalent, de
característiques iguals o superiors.
2.02

PA

ACCESSORIS DE CONNEXIÓ

Subministrament i instal∙lació de cablejat, connectors i peces de subjecció
de cablejat per adequació dels mòduls reutilitzats en funció dels nous
camps solars i les seves geometries. Inclou petit material i accessoris.

5.245,00 €

TOTAL CAPÍTOL 2:

CAPÍTOL 3:

INVERSOR/S

3.01

FRONIUS SYMO 15.0‐3‐M

Ut.

1

2550

2.550,00 €

1

85

85,00 €

Subministrament i instal∙lació inversor fotovoltaic trifàsic CC/CA marca
FRONIUS SYMO 15.0-3-M o similar, de 15 kW de potència nominal de
sortida d'ona sinusoïdal a 400V-50Hz i tensió màxima CC de 1000Vcc.
Inclou proteccions de voltatge, freqüència, funcionament en illa i vigilant
d'aïllament. Similar o equivalent, de característiques iguals o superiors.
3.02

PA

ACCESSORIS DE CONNEXIÓ
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Subministrament i instal∙lació de petit material i accesoris per al
muntatge mural de l'equip en pared plana de la coberta.

2.635,00 €

TOTAL CAPÍTOL 3:

CAPÍTOL 4:

DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

4.01

CABLEJAT ZZ‐F (AS) 1,8 KV DC‐06/1KV 1x4 mm2

150

2,1

315,00 €

15

5,65

84,75 €

4.03
ml.
CABLE RZ1‐K(AS) 4X4mm2
Subministrament i instal∙lació de cable tetrapolar de tensió assignada
0,6/1 kV, de secció 4x4mm2 amb conductor de coure Classe 5 (-K),
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a
base de poliolefina amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Per
a connexionat des de l'interior dels inversors fins a la sortida de la caixa
de proteccions AC. Fase R-S-TN. Metres totals entre 4 cables.

12

1,2

14,40 €

4.04

40

0,98

39,20 €

3

1,35

4,05 €

2

6,5

13,00 €

ml.

Subministrament i instal∙lació de cable unipolar solar de tensió assignada
0,6/1 kV, amb conductor de coure Classe 5 (-K), aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a base de poliolefina amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Per a connexionat entre files
de panells. Cable negr i vermell
4.02

ml.

TUB ACER 32 mm

Subministrament i instal∙lació de tub rigid d'acer de 32 mm de diametre
nominal, resistència a l'impacte de 20J, resistència a la compressió de
40000N. Inclou el material de fixació i accessoris necessaris per la baxada
per la façana nord/baixant a quadre general, per pati escola.

ml.

CONDUCTOR DE TERRA ‐ 1x4 mm2

Subministrament i instal∙lació de cable de coure 1x4mm2 de secció, tipus
H07V-K amb aïllament de PVC fins a 750V color groc i verd, per a
interconnexionat de l'estructura metàl∙lica i marcs dels mòduls
fotovoltaics formant línies de terra unint les seves carcasses metàl∙liques i
i panells i fins a la línia de terra col∙lectora principal d'estructures.

4.05

ml.

CONDUCTOR DE TERRA ‐ 1x6 mm2

Subministrament i instal∙lació de cable de coure 1x6mm2 de secció, tipus
H07V-K amb aïllament de PVC fins a 750V color groc i verd, per a
interconnexionat de inversor fotovoltaic formant línies de terra unint les
seves carcasses metàl∙liques i i panells i fins al terra del quadre
general/punt de connexió
4.06

ml.

SAFATA/CANAL 60x60 AMB TAPA

Subministrament i instal∙lació de canal tapa cega de dimensions 60x60
tipus UNEX o similar zona inversr. Inclou elements de fixació, petit
material i accessoris.

TOTAL CAPÍTOL 4:

470,40 €
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CAPÍTOL 5:

PROTECCIONS

5.01
PA
QUADRE PROTECCIONS CC i CA
Subministre i instal∙lació d'armari de proteccions continua i alterna (per
separat CC/CA)
Fusible seccionable DC 10x38 de 16A d'intensitat nominal i
1000V
Portafusible unipolar 10x38 PMF 32A i 1000V

5.02

1

1.780,00 €

225

225,00 €

6

Descarregador de sobretensions DC Tipus 2

6
3

Descarregador de sobretensions AC Tipus 2 Ip 40kA 4-40/400V

1

PIA magnetotèrmic 4P - corba C - Intensitat nominal 32A - 10kA

1

Interruptor diferecial 4P 40A i sensibilitat 30mA

1

Armari IP 65 amb PG per entrada i sortida de cablejat, bornes de
connexió, punteres i accessoris de connexionat i petit material.
Una de 24 mòduls CC + 1 de 12 mòduls CA.

2

Ut.

1

CONNEXIÓ QUADRE GENERAL BAXA TENSIÓ

1780

Subministrament i instal∙lació de magnetotèrmic 4P - corba C - Intensitat
nominal 32A - 6kA situat al costat del quadre general. Degudament
identificat i rotulat. En una caixa superficial de 8 mòduls.

2.005,00 €

TOTAL CAPÍTOL 5:

CAPÍTOL 6:

MONITORITZACIÓ

6.01

PLC internet

Ut.

1

175

175,00 €

1

325

325,00 €

Subministre i instal∙lació PLC tipus TP-link o similar amb cable per
obtenció del wifi i connexió del meter amb cable ethernet cat. 5
apantallat.
6.02
ml.
COMPTADOR BIDIRECCIONAL
Subministre i instal∙lació comptador bidireccional amb lectura indirecta
per transformadors toroidals tipus Fronius Smart Meter TS 50kA-3. Es
podrà instal∙lar en la caixa del magnetotèrmic 4P al costat del quadre
general. Similar o equivalent, de característiques iguals o superiors.

500,00 €

TOTAL CAPÍTOL 6:

CAPÍTOL 7:

SERVEIS AUXILIARS PER A LA INSTAL·LACIÓ

7.01

Mitjans d'elevació de material a la coberta amb
camió‐ploma

PA

1

1350

1.350,00 €

1

250

250,00 €

Lloguer camió ploma de 4 hores, servei bàsic, per pujar el material de
panells + estructura triangular + blocs de formigó (llast) a coberta
7.02

dies

Mitjans d'elevació persones
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Lloguer de 1 dia de cistella articulada de 12 mts d'alçada per realitzar el
baixant de la coberta al quadre general planta 0, per zona pati escola.

1.600,00 €

TOTAL CAPÍTOL 7:

CAPÍTOL 8:

LEGALITZACIÓ

8.01

DOCUMENTACIÓ I TRAMITACIÓ LEGALITZACIÓ

PA

1

1000

1.000,00 €

Legalització instal∙lació completa. Inclou CIE, certificats equips, memoria
subvenció generalitat, així com tota la documentació requerida per la
propietat. Taxes de registre RAC i inspección inicial OCA incloses.

1.000,00 €

TOTAL CAPÍTOL 8:

CAPÍTOL 9:

IMPREVISTOS OBRA

9.01

IMPREVISTOS

PA

1

1125

1.125,00 €

Partida a justificar durant la instal∙lació, prèvia acceptació de la Direcció
Facultativa i la propietat en concepte d'imprevistos durant el transcurs de
l'obra

1.125,00 €

TOTAL CAPÍTOL 9:

CAPÍTOL 10:

SEGURETAT I SALUT

10.01

PLÀ DE SEGURETAT ESPECÍFIC

PA

1

450

450,00 €

Plà de seguretat específic a desenvolupar a travès del projecte tècnic i
específic d'aquesta obra.
10.02

PA

EQUIPS PROTECCIÓ COL·LECTIVA I INDIVICUAL

1

350

350,00 €

10.03

PA

PRIMERS AUXILIS

1

180

180,00 €

10.04

PA

SENYALITZACIÓ BAIXANT PER PATI ESCOL

1

575

575,00 €

Subministre i instal∙lació de tanques i marcatge de la zona de treball

TOTAL CAPÍTOL 10:

1.555,00 €

TOTAL EXECUCIÓ + MATEIAL + SEGURETAT I SALUT
Despeses Generals (13%)
Benefici Industrial (6%)
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE
I.V.A. (21%)

18.985,40 €
2.468,10 €
1.139,12 €
22.592,63 €
4.744,45 €

PRESSUPOST TOTAL D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE AMB IVA

27.337,08 €
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Andrés Cano Pardo
Enginyer Tècnic Industrial
CETIB Col·legiat nº 26.548
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DOCUMENT V:
REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Accès a la coberta

Zona plana d’accès a la coberta on també deixar el material/palets panells del camió-pluma +
eines
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Coberta d’instal·lació SUD

Coberta d’instal·lació EST
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Baixant CC Strings
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DOCUMENT VI:
PLÀNOLS

LOCALITZACIÓ, SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT
IMPLANTACIO_INSTAL·LACIO_FV
UBICACIO_EQUIPS
ESQUEMA_UNIFILAR
CONNEXIONAT_MODULS_FV
ESTRUCTURA_FV
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DOCUMENT VII:
PLÀ DE TREBALL
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1

RELACIÓ D’ACTIVITATS PER L’EXECUCIÓ DEL
PROJECTE

A continuació es detallen el conjunt de tasques a realitzar per la correcte execució del
projecte.

1.1. Actuacions prèvies

La primera actuació encomanada al Contractista és verificar que les dades del Projecte
són reals, sense que s’hagin produït noves dades que interfereixin les obres. No es
començarà cap activitat fins que aquesta no estigui totalment finalitzada. Les sub‐tasques
incloses en aquesta activitat són:
1. Verificar amb la DF la solució adoptada
2. Comprovar l’estat de la coberta
3. Tramitar permisos i autoritzacions

1.2. Obra civil per adequació d’accessos
En aquest projecte no caldrà adequar els accessos al camp fotovoltaic, donat que els
mateixos compleixen amb la normativa i es consideren suficients. Tampoc caldrà adequar
la coberta en termes de seguretat i salut, ja que hi ha línia de vida existent.

1.3. Execució de la instal∙lació
És l’activitat que conté totes les tasques relacionades directament amb l’execució de
l’obra. Es pot dividir en els quatre elements a instal∙lar:
1. Subministrament i instal∙lació de les estructures de suport dels mòduls FV.
2. Subministrament i instal∙lació dels mòduls FV.
3. Subministrament i instal∙lació d’inversors i proteccions.
4. Subministrament i instal∙lació dels equips de mesura.
5. Connexió elèctrica dels elements.

1.4. Implantació de les mesures de seguretat i salut
Aquesta activitat contempla les següents tasques:
1. Col∙locació de cartells d’obra
2. Vallat d’obra
3. Instal∙lació de proteccions col∙lectives
4. Retirada de vallat d’obra

1. Pla de control de qualitat
El control de qualitat es realitzarà a través de les proves de funcionament, que es
realitzaran un cop finalitzi l’obra.

2. Verificació documental
La verificació documental es realitzarà durant el transcurs de tota l’obra.
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1. ANTECEDENTS
En una aposta per canviar el model energètic actual i avançar cap a la sobirania energètica,
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès té com a objectiu la generació d’energia solar de km0
procedent d’energia fotovoltaica per auto-abastir elèctricament part dels seus consums i molt
possiblement en una futura fase d’ampliació optar per l’autoconsum col·lectiu per abastir més
establiments municipals i/o ciutadans del seu voltant més proper.
En un estat d’emergència climàtica els ajuntaments han de ser un punt clau cap a una Transició
Energètica on l’eficiència energètica i la generació renovable local juguen un paper fonamental per
assolir aquests objectius.
A través de la Subvenció del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 20202024 - Generalitat de Catalunya en el marc europeu per a la mitigació del canvi climàtic, l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès està adherit al Pacte d’alcaldes i alcaldesses, un compromís voluntari
dirigit als ens locals per a reduir en un 20% les emissions CO2 per al 2020, mitjançant l’increment
d’un 20% de les energies renovables i una reducció del consum
energètic del 20%. Els municipis donen compliment a aquest compromís amb la implementació del
Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES), un document estratègic local que inclou un inventari de
les emissions i les accions a dur a terme, que calen avaluar i actualitzar cada quatre anys.

2. OBJECTE I TITULAR
2.1. OBJECTE

El present document té per objectiu definir les condicions tècniques de la instal·lació solar
fotovoltaica connectada a la xarxa interna que es té previst realitzar sobre la coberta CEIP Onze de
Setembre de Sant Quirze del Vallès situat Carrer Castanyers s/n, 08192 Sant Quirze del Vallès,
Barcelona, en regim d’autoconsum directe amb compensació d’excedents.

La instal·lació fotovoltaica tindrà una potència nominal de 10 kWn i es connectarà en règim
d’autoconsum de petita potència segons RD 1.699/2011 del 18 de novembre, pel qual es regula la
connexió a la xarxa d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica de petita potència i RD
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244/2019 pel que es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats
de subministrament amb autoconsum.
L’objectiu principal de la instal·lació projectada és la generació d’energia elèctrica provinent de fonts
renovables per poder abastir part del consum de l’emplaçament.
La instal·lació s’ha dissenyat de manera que es pugui aprofitar el màxim d’energia elèctrica generada
de forma renovable, abocant els excedents a la xarxa.

2.2. TITULAR

El titular de la instal·lació serà l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès El resum de les dades són les
següents:
Titular de la instal·lació:
Nom: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
CIF: P0823800H
Adreça: Plaça de la Vila, 1, 08192 Sant Quirze del Vallès
Promotor de la instal·lació:
Nom: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
CIF: P0823800H
Adreça: Plaça de la Vila, 1, 08192 Sant Quirze del Vallès
Enginyeria:
Nom: SOM CONFORT SOLAR, SCCL
CIF: F67136473
Adreça: Avinguda 11 de setembre, 75 – baixos (08208 – Sabadell, Barcelona)
Coordinació de Seguretat:
Nom: Medea prevencio i seguretat SL
CIF: B64156532
Adreça: Avenida catalunya 109 – Loc (08756 – La palma de cervelló – Bacelona)
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3. EMPLAÇAMENT I ACCESSOS
La instal·lació s’ubicarà al CEIP Onze de Setembre de Sant Quirze del Vallès. A continuació es detalla
la situació geogràfica de l’edifici:

Coordenades UTM

422954,7; 4597994,3 huso 31

Coordenades geogràfiques

41.52987, 2.07648

Ref. Cadastral

3082301DF2938S0001YA

Codi Postal

08192

Direcció Postal

Carrer Castanyers s/n

Figura 1. Ubicació Instal·lació Font: Google maps
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3.1. TAULA RESUM DEL PROJECTE

TAULA RESUM DEL PROJECTE
Producció anual (kWh/any)

11.980

Potència nominal (kWn)

10

Potència pic (kWp)

9,84

P.E.C del projecte amb IVA (€)

25.410,92

Potència i nombre de mòduls fotovotaics

410Wp i 24 panells

Estalvis generats anualment (€/any)

1204

Potència i nombre d’inversors

1 inversor de 10 kWn

Cobertura solar (%)

14,4%

Estalvi CO2 anual (kg/any)

5.625

Amortització sense subvencions

16,4
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3.2. RESUM DEL PRESSUPOST
CAPÍTOLS

IMPORT

CAPÍTOL 1: ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA

1.800,00 €

CAPÍTOL 2: CAPTACIÓ

3.335,00 €

CAPÍTOL 3: INVERSORS

2.391,00 €

CAPÍTOL 4: DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

1576,70 €

CAPÍTOL 5: PROTECCIONS

1.575,00 €

CAPÍTOL 6: MONITORITZACIÓ

500,00 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL PEL CÀLCUL DEL (I.C.I.O):

11.177,70 €

CAPÍTOL 7: SERVEIS AUXILIARS PER LA INSTAL∙LACIÓ

600,00 €

CAPÍTOL 8: LEGALITZACIÓ

800,00 €

CAPÍTOL 9: IMPREVISTOS D'OBRA

1.125,00 €

CAPÍTOL 10: SEGURETAT I SALUT

3.945,00 €

TOTAL EXECUCIÓ + MATERIAL + SEGURETAT I SALUT

17.647,70 €

Despeses generals (13%)

2.294,20 €

Benefici Industrial (6%)

1.058,86 €

PRESSUPOST D'EXECUCCIÓ PER CONTRACTE

21.000,76 €
I.V.A. (21%)

PRESSUPOST D'EXECUCCIÓ PER CONTRACTE AMB IVA

4.410,16 €
25.410,92 €

El pressupost per a l’execució del projecte corresponent a la instal∙lació fotovoltaica per autoconsum de
10kW sobre la coberta del CEIP Onze de Setembre de Sant Quirze del Vallès és de (# 21.000,76 #) IVA no
inclòs.
Sabadell a 28 de Maig de 2021

El Facultatiu,
Andrés Cano
Enginyer Tècnic Industrial Col∙legiat nº 26.548
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4. NORMATIVA APLICABLE
 Ordre 9 de març de 1971 per la que s’aprova la Ordenança General de Seguretat i higiene en

el treball.
 Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de

seguretat en centrals elèctriques i centres de transformació.
 Llei 31/1995 Reglament de Seguretat i Higiene en el treball. Aprovada pel Reial Decret

1829/1995, de 10 de Novembre.
 Decret 308/1996, de 2 d’agost, sobre procediment administratiu aplicables a les

instal∙lacions enrègim especial.
 Reial Decret 1627/97 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de

construcció.
 Llei del Sector Elèctric 54/1997 del 24 de novembre de 1997, estableix un nou marc de

funcionament del sistema elèctric Espanyol. Estableix un règim especial per aquelles
instal∙lacions que utilitzen fonts d’energia renovables, amb una potència instal∙lada menor de
50MW.
 Reial Decret 2818/1998 del 30 de Novembre sobre producció d’energia elèctrica per a

instal∙lacions alimentades per recursos o fonts d’energia renovable, residus i/o cogeneració.
Defineix les condicions per a acollir-se al règim especial de producció d’energia elèctrica, així
com determina les primes que es poden obtenir amb la venta d’energia elèctrica.
 Reial Decret 1955/2000 de l’1 de desembre, per el que es regulen les activitats de transport,

distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal∙lacions
d’energia elèctrica.
 Reial Decret 614/2001 Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels

treballadors vers el risc elèctric.
 Decret 352/2001, de 18 de desembre, sobre procediment administratiu aplicable a les

instal∙lacions d’energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica (DOGC 3544, de
02/01/2002).
 Reial Decret 842/2002 del 2 d’agost pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa

Tensió (REBT) i les seves instruccions complementàries.
 Ordre de 30 de setembre de 2002, per la que se estableix el procediment per prioritzar l’accés

i la connexió a la xarxa elèctrica per evacuació d’energia de les instal∙lacions de generació
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 contemplades en el RD 2818/1998 sobre producció d'energia elèctrica per instal∙lacions

proveïdes per recursos o fonts d'energia renovables, residus i cogeneració.
 Reial Decret 314/2006 del 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació.
 Reial Decret 1110/2007, de 24 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament unificat de punts de

mesura del sistema elèctric.
 Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel que s’aprova el document bàsic «DB-HR

Protecció vers al soroll» del Codi Tècnic de l’edificació i es modifica el Reial Decret 314/2006.
 RD 1699/2011, de 18 de novembre, pel que es regula la connexió a xarxa d’instal∙lacions de

producció de petita potència.
 Condicions Tècniques de l’IDAE d’instal∙lacions solars fotovoltaiques connectades a xarxa,

publicades al 2011.
 RD 1/2012, de 27 de gener pel que es procedeix a la suspensió dels procediments de

preasignació de retribució i a la supressió dels incentius econòmics per a noves instal∙lacions
de producció d’energia elèctrica a partir de cogeneració, fonts d’energia renovables i residus.
 Llei 24/2013, de 26 de desembre del Sector Elèctric, en el seu article 9 defineix l’autoconsum

i distingeix vàries modalitats d’autoconsum.
 RD 413/2014, de 6 de juny que regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de

fonts d’energia renovables, cogeneració i residus.
 RD244/2019 d’autoconsum, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones

administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.
 Normativa CPR (Construction Products Regulation), de l’1 de juliol de 2016, pel qual es regula

la seguretat dels materials utilitzats en la construcció front al foc i matèries perilloses.
 Condicions tècniques que han de complir les instal∙lacions fotovoltaiques per a la connexió a

la xarxa de distribució d’ENDESA.
 Reial Decret‐llei 15/2018, del 5 d’Octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i

la protecció dels consumidors.
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5. TAULA RESUM CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTALꞏLACIÓ
A continuació s’indiquen els principals components que integren la instal∙lació:


Mòduls solars fotovoltaics (plaques o panells solars)



Inversors solars per connexió a xarxa



Estructura de suport dels mòduls; inclou sistema de fixació



Instal·lació elèctrica DC; inclou el cablejat, canalitzacions i quadre proteccions DC



Instal·lació elèctrica AC; inclou el cablejat, canalitzacions i quadre proteccions AC



Sistema de seguretat de posada a terra



Sistema i connexió a xarxa interior



Sistema de monitoratge energètic



Sistemes de seguretat pel manteniment

Pel present projecte, es preveu la implantació de la instal·lació i els seus elements segons els plànols de definició
del projecte, tal i com es pot veure en aquesta imatge de detall

Figura 2. Layout distribució panells

DADES GENERALS ARQUITECTÒNIQUES

Tipus d’integració:

Coberta plana transitable

Inclinació (graus)

5º

Orientació (graus azimut)

-4º (sud-oest)

TIPUS INSTAL·LACIÓ
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Tipologia

Autoconsum Fotovoltaic amb compensació d’excedents, a xarxa interior

CUPS

ES0031405315828001EK0F

Potència contractada/Tarifa

P1 60 P2 60 P3 60 / 3.0A

Referència Cadastral

3082301DF2938S0001YA

DADES PLANTA FOTOVOLTAICA
Nom que identifica la instal·lació

Fotovoltaica Autoconsum CEIP Onze de Setembre Sant Quirze del
Vallès

Grup i subgrup de classificació

b.1.1

Potencia pic (kWp)

9,84

Potència nominal (kW)

10

Tipus de connexió

Trifàsica

Tipus d’estructura suport

Coplanar a xapa amb estructura alumini sobre xapa grecada

INVERSOR/S DE POTÈNCIA
Número d’inversors de potència

1

Model d’inversor

Fronius Symo 10.0-3-M Full. Similar o equivalent, de

característiques iguals o superiors.
Potència dels inversors (kW)

10

Tensió/Freqüència

400/50Hz

CAMP FOTOVOLTAIC
Número total de mòduls

24

Tipus tecnologia i model

Crista·lins - JA Solar 410 W silver frame half-cut. Similar o equivalent,

de característiques iguals o superiors.
Potència dels mòduls (Wp)

410

Composició. Nº strings

St. 1: 12 mòduls + St.2: 12 mòduls

Superfície Total

48,16 m2

Orientació del mòduls - azimut

-4º

Inclinació dels mòduls

5º

Intensitat màxima mòdul Imp

9,79 A

Tensió màxima mòdul Vmp

41,88 V

Intensitat curtcircuit Isc mòdul

10,45A

Tensió circuit obert mòdul Voc

50,12 V

DADES GENERACIÓ
Estimació energia generada kWh/any

11.980

Producció específica KWh/KWp

1.216,27

Estalvi de CO2 (kg/any)

5.625
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6. DESCRIPCIÓ DEL TIPUS D’INSTALꞏLACIÓ
La instal·lació fotovoltaica es connectarà en règim d’autoconsum directe, segons RD 1.699/2011 del
18 de novembre, pel qual es regula la connexió a la xarxa d’instal·lacions de producció d’energia
elèctrica de petita potència i RD 244/2019 pel que es regulen les condicions administratives, tècniques
i econòmiques de les modalitats de subministrament amb autoconsum.
Tota l’energia generada per la instal·lació es connectarà en règim d’autoconsum directe amb
compensació d’excedents. La tarifa és 3.0. A continuació es presenta un quadre explicatiu:

Potència contractada (kW)

Potència pic de la instal·lació
Fotovoltaica (kWp)

P1 – 60

P2 – 60

P3 – 60

9,84

Segons el RD244/2019 la modalitat d’autoconsum amb compensació d’excedents. Acollida a
compensació i la connexió es realitzarà en la instal·lació interior del titular al embarrat del quadre
elèctric principal.

Es decideix fer una primera instal·lació per realitzar autoconsum directe i en una segona fase
d’ampliació es valorarà la seva modificació i ampliació per reconvertir-la en autoconsum compartit.
De moment, per aquest tipus d’instal·lació que no generarà gairebé cap tipus d’excedent, no compensa
el sobre cost tècnic, econòmic i administratiu de fer-la col·lectiva.
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7. ESTUDI ENERGÈTIC I DE RENDIMENTS

7.1. Premisses de dimensionat

El dimensionament s’ha realitzat a partir dels següents paràmetres:


Taula de dimensionament del Ajuntament de Sant Quirze, segons consums del establiment
segons document Ref. Expedient: 313/2019/SQVPT



Instal∙lació d’autoconsum segons RD244/2019



En l’elaboració del present Projecte es disposa dels plànols del Projecte As-built,. La informació
que no ha estat subministrada ha estat obtinguda per Som Confort Solar a les visites realitzades
al emplaçament.



Potència contractada en períodes 60 kW P1, 60 kW P2, 60 kW P3.



Situació geogràfica: La irradiació i temperatura local s’han obtingut de la base de dades de la
plataforma "Photovoltaic Geographical Information System" (PVGIS) desenvolupada pel
Centre de l’Energia de la Comissió Europea (Joint Research Centre) i amb el programa de
simulació PV∙SOL.



A continuació es pot veure l’orientació:
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1

3

2

Figura 3. Ubicació dels equips

Es plantegen les següents accions:


A la zona 1 els mòduls es col∙locaran a la coberta plana, que es una coberta transitable 1º amb
algun desnivell desigual a salvar durant la instal∙lació.



El sistema s’ha dissenyat per tenir la màxima potència i optimitzar l’ombrejat existent.



A la zona 2 es on es troba l’inversor fotovoltaic, a dins, a la sala comptadors i quadre general.



A la zona 3, serà el punt de baixada del cablejat fins al quadre de proteccions.

Es manté la distribució mantenint l’azimut de l’edifici.
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La planta quedaria configurada de la següent manera:

Nº de

Potència

Nº mòduls

Nº de

Inversor

Potència

AIGUA DE

mòduls

unitària

per sèrie

sèries

(kWn)

total (kWp)

LA NAU

(Wp)

Total:

12

410

13

1

4,92

Sud-est

12

410

12

1

4,92

Sud-est

24

410

12 +12

2

9,84

Sud-est

1x10

Per a dur a terme l’estimació de l’energia que produirà anualment la instal·lació, s’han utilitzat les
dades meteorològiques facilitades per PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System), de
l’Institute for Energy and Transport (IET) pertanyent al Joint Research Centre, de la Comissió Europea
(Unió Europea), per a la ciutat de Sant Quirze del Vallès. El PVGIS és una eina desenvolupada sota
l’acció SOLAREC per a contribuir a l’aplicació de les energies renovables a la Unió Europea com
una manera sostenible de subministrar l’energia a llarg termini mitjançant la realització de nous
desenvolupaments i tecnologies.

P h o t o v o l t a i c G e o g r a ph i ca l
System (PVGIS)

European Commission, Joint Research Centre Institute
for Energy, Renewable Energy Unit
Via Fermi 2749, TP 450, 210 27 Ispra (VA), Italy
tel: +39 0332 785273, fax: +39 0332 789268

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/

I nf orm a ti o n
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Les dades d’irradiació i temperatura en el punt del projecte segons PVGIS són les següents:

S’ha utilitzat el programa PV·SOL dibuixant la ubicació dels obstacles i de la instal·lació per obtenir
possibles pèrdues per ombrejat:
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Coberta

A continuació es presenten els resultats de la simulació de l’estimació de la producció anual que s’ha
realitzat amb el programa PV·SOL:

Tal i com es pot observar als resultats de la simulació, s’espera que la producció anual de la instal·lació
fotovoltaica se situï en 11.980 kWh i que el mes en el que s’assoleixi la punta de producció sigui el
mes de juliol, tal i com es pot observar a la següent figura, on apareix la representació gràfica de la
producció estimada diària per a cada mes i per unitat de potència instal·lada (kWh/kWp):
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Figura 4. Energia generada mes a mes

La cobertura solar estimada és la següent:

Figura 5. Cobertura solar mes a mes

Projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 10 kWn al
CEIP Onze de Setembre de Sant Quirze del Vallès

8. DESCRIPCIÓ DE LA INSTALꞏLACIÓ

La instal·lació fotovoltaica presenta una potència nominal de 10 kWn, composada per 24 mòduls
fotovoltaics de 410W amb una potència total pic de 9,84 kWp i es connectarà en règim d’autoconsum
en la línia interior de l’edifici. S’ha dissenyat amb 2 strings, de 12 i 12 mòduls respectivament
Els mòduls s’instal·laran en una coberta inclinada de xapa transitable per acollir mòduls solars
mitjançant estructura coplanar amb la mateixa inclinació de la coberta amb estructura d’alumini. Les
estructures presentaran la orientació de l’edifici i la inclinació de 5 graus.
Coberta disponible :

Figura 6. Disponibilitat d’espais

La connexió dels mòduls es durà a terme mitjançant els connectors ràpids que duen incorporats.
En la configuració dels strings s’han tingut en compte els obstacles i possibles ombrejaments d’arbres
o edificis colindants.
L’estructura seran d’alumini anoditzat i s’ancoraran sobre la coberta mitjançant rematxes a la part alta
de la greca de la xapa. Els mòduls es subjecten als perfils d’alumini mitjançant grapes de subjecció.

Projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 10 kWn al
CEIP Onze de Setembre de Sant Quirze del Vallès

Figura 7. Exemple perfil coplanar a xapa

A continuació es mostraran els paràmetres elèctrics definits per aquesta instal·lació:

Poten
FV
Nº mòduls

cia
mòdul

Vmp *CC
(V)*

Imp
String

Voc CC

Isc String

(V)*

CC (A)*

CC (A)*

(W)

Potencia
pic
(Wp)

MPPT 1

12

410

502,56

9,79

601,14

10,45

4920

MPPT 2

12

410

502,56

9,79

601,44

10,45

4920

TOTAL

25

9840

*Condicions Standard de mesura (STC). 100W/m2, AM 1,5 i 25ºC temp

El dimensionament dels strings s’ha dissenyat de tal manera que la tensió de la mateixa es situï a
l’interval MPP o rang de tensió de l’inversor en el que aquest és capaç de seguir el punt de màxima
potència, optimitzant així el rendiment de la instal·lació.
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La caixa de protecció de corrent continua inclourà: fusibles PV 1000 Vdc de 15 o 16 A gPV.
També s’incorporaran descarregadors de sobretensions tipus II i el seccionador manual en càrrega
estarà incorporats dins del inversor com això ho acredita l’homologació de l’equip, per MPPT.
En cas d’instal·lar un inversor sense seccionador manual, s’incorporarà un seccionador extern de tall
en càrrega a la caixa de proteccions en continua.
A la sortida de la caixa de protecció de corrent continu, l’string anirà a l’inversor de potència que es
connectaran pels connectors destinats d’entrada per garantir els seguiments independent dels
seguiments definits.
A la sortida de l’inversor de potència hi haurà la caixa de protecció d’alterna per protecció de la línia
mitjançant un interruptor magneto-tèrmic i un relé diferencial de tipus A i un sobretensions d’alterna
per transitòries, que aniran directament al quadre de protecció i mesura de la fotovoltaica, a la sortida
de la qual es connectarà amb el quadre principal del l’edifici.
L’inversor de potència i els quadres de protecció estaran al exterior del edifici, a una paret
exterior/murete específicament reservada per aquesta instal·lació que es troba a la coberta,

La instal·lació i seguint el RD244/2019 comptarà amb el següent:
1. Un equip de mesura bidireccional que mesuri l’energia generada. Serà el mateix comptador de

companyia i que es troba a l’exterior.
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Figura 7. Esquema de principi

La connexió es realitzarà en la línia interior de l’edifici. En el quadre principal del edifici, aigües avall
del IGA General.
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Figura 8. Punt de Connexió. Quadre general edifici

Totes les dades seran enviades via wifi mitjançant la monitorització del inversor i la seva plataforma
web.
Per tant s’instal·larà el meter corresponent i la connexió wifi via PLC amb cable per connectar amb
el router del edifici.

8.1. MÒDULS FOTOVOLTAICS I CAMP FOTOVOLTAIC

La instal·lació s’ha dissenyat amb mòduls mono-cristal·lins de 144 cèl·lules de 410 Wp de potència i
tecnologia mono-PERC i una eficiència d’almenys el 20,4%. Els mòduls compliran les següent
normatives i disposaran dels certificats següents:
-

Marcat CE segons la Directiva 2006/95/CE del Parlament Europeu.

-

IEC61215 (UNE-EN 6125) per a mòduls fotovoltaics de silici cristal·lí per us
terrestre.

-

IEC 61730 (UNE-EN 61730, harmonitzada per la Directiva 2006/95/CE,
sobre la qualificació de la seguretat dels mòduls fotovoltaics.

-

Compliment de la norma UNE-EN 50380 sobre informació de les fulles
de dades i les plaques de característiques dels mòduls fotovoltaics.

-

Disposar de sistemes de qualitat en el seu procés de fabricació (normes ISO9001/
ISO14001).

-

Certificat amb control de PID (Potential Induced Degradation)
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A continuació es mostren les característiques principals que han de complir com a mínim els mòduls
fotovoltaics

Especificacions del mòdul:

La garantia del mòdul per desperfectes de fàbrica cobrirà com a mínim 10 anys, a més també garantirà
que la potència nominal real del producte arribarà com a mínim al 97% de la potència nominal
especificada a la placa del producte durant el primer any. A partir del segon any, la reducció anual de
la potència nominal real no superarà el 0,7% durant un període de 24 anys, de manera que en finalitzar
el vint-i-cinquè any, la potència nominal real arribarà com a mínim el 80% de la potència nominal
especificada a la placa del producte.
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Imatge 13.

Mínima garantia

La caixa de connexions dels mòduls porta incorporats díodes de derivació que eviten la possibilitat
d'averia de les cèl·lules, per ombrejats parcials d'un o diversos mòduls. A més a més són de tecnologia
cel·la partida, amb la qual cosa es com si fossin dos mòduls en 1 i no afectaria si la meitat del mòdul
es queda en ombra. Els panells presenten connectors ràpids per a facilitar la connexió dels mòduls. El
marc està fet amb aliatge d’alumini anoditzat i el vidre que cobreix i protegeix les cèl·lules és d’alta
transparència i té un espessor de 3,2mm.
Es subministrarà el manual de instal·lació per compliment amb les estructures a ser instal·lades per
evitar pèrdues de garanties futures.
L’entrega dels mòduls solars es realitzarà separada per corrents de funcionament (IMPP), marcats pel
fabricant, per tal de minimitzar les pèrdues de connexionat (mistmach). Serà condició imprescindible
que el Flash test entregat pel fabricant tingui aquesta classificació i que els mòduls solars vinguin
marcats, per poder fer la distribució en el camp d’una manera ràpida i efectiva.

8.2. INVERSOR O ONDULADOR

La funció bàsica d’aquest equip consisteix en convertir el corrent continu generat pels mòduls
fotovoltaics en corrent altern. La instal·lació constarà de un inversor de 10 kWn.
L’inversor realitza el seguiment del punt de màxima potència del sistema (MMP) en el rang de
tensions indicat a la taula. És a dir, en cada moment, d’acord a les condicions meteorològiques,
l’inversor cercarà la tensió i intensitat de corrents màxims del sistema per a extreure la màxima
potència i així optimitzar la producció d'energia. Disposa de 2 seguidors del punt de màxima potència
(MMP) amb 2 àrees d’entrada diferenciades. En aquest cas s’utilitzaràn 2 MPPT.
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Els inversors hauran de complir amb la normativa vigent per a aquest tipus d’instal·lacions, amb la
següent normativa que se cita a continuació:


Directiva de Baixa Tensió 2014/35/UE



Directiva de Compatibilitat Electromagnètica 2014/30/UE



Compleix amb la normativa establerta en el Reial Decret 1669/2011 sobre connexió
d’instal·lacions fotovoltaiques de petita potència a la xarxa de baixa tensió:
o

Si la tensió a la línia de distribució cau per desconnexió de la mateixa o bé per
caiguda de la xarxa general, l'inversor no genera tensió en aquesta línia, fent
d'aquesta manera impossible el funcionament en illa, segons la norma UNE-EN
62116

o

La connexió automàtica a la xarxa es produeix quan la tensió de la xarxa està dintre
del rang comprès entre 340v i 440v i al mateix temps la freqüència de xarxa és dintre
del rang entre 49Hz i 51Hz. La desconnexió automàtica es produeix de forma
immediata quan la freqüència, la tensió, o ambdues no estan dintre dels límits
esmentats.

o

La desconnexió i reconnexió de l'inversor en el punt d'injecció es controlat pel
software. Aquest software i els seus retocs no són accessibles a l'usuari.

o

Reconnexió a la xarxa en 180seg. Quan la tensió i freqüència es trobin en els limita
establerts.

o

Compliment de separació galvànica segons normativa vigent.

o

Marcatge CE.

S’adjuntaran els certificats per garantir el compliment de les citades normatives.

A continuació es detallen les principals característiques tècniques de l’inversor:
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DADES TÈCNIQUES INVERSOR FRONIUS ‐ 10 KWn

8.3. ESTRUCTURES, SUPORTACIÓ DE MÒDULS, ANCORAMENT I CERTIFICAT DE SOLIDESA

El sistema d’ancoratge i els elements estructurals utilitzats proporcionaran bona resistència als
agents atmosfèrics. L’estructura suportarà vents forts, segons els valors mínims recollits en el Codi
Tècnic d’Edificació (CTE), en el seu apartat sobre “Seguridad Estructural-acciones en la edificación”
(SE-AE), així com altres agents atmosfèrics (pluja, calamarsa, neu, etc.).
Alhora d’instal∙lar els mòduls, les grapes no han d’entrar en contacte amb el vidre davanter i no han
de deformar l'estructura.
Així mateix, cal assegurar que s'eviten efectes d’ombres de les grapes sobre el mòdul i el marc del
mòdul no es pot modificar en cap circumstància.
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És imprescindible fer servir com a mínim quatre grapes per cada mòdul, dues grapes a cada costat
llarg del mòdul i seguir les instruccions del fabricant per no perdre la garantia.
Mitjançant perfils d’alumini, tipus solar‐fix, segons càlcul de vents, s’anclaran els mòduls
fotovoltaics, a la xapa de la coberta amb rematxe segons càlculs d’esforços.

Figura 10. Estructura coplanar a xapa grecada

L’empresa instal·ladora haurà d’aportar els càlculs estructurals segons la solució final
triada.

El conjunt ha estat dimensionat per a suportar les accions que determina el “Código Técnico de la
edificación” (CTE), en concret el document bàsic sobre “Seguridad estructural”, CTE SE-AE. Les
carregues a considerar són:


Càrrega pel propi pes de l’estructura i mòduls (Acció permanent).



Càrrega pel pes de la neu (Acció variable).



Càrrega pel vent, frontal i de succió (Acció variable).

Les úniques proteccions col·lectives necessàries per treballar en aquesta coberta es la incorporació de
dos trams de línia de vida provisional homologada, a la coberta.
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A continuació es detallen els càlculs de càrregues sobre la teulada:
Càlcul de las càrregues de vent
L’edifici on s’ubicarà la instal·lació fotovoltaica, està composada per coberta de xapa grecada d’1mm
d’espessor, de panell tipus Sandwich.
Aquest tipus d’estructura es capaç de suportar un pes màxim de 125 kg/m2
La càrrega que provocarà la instal·lació solar és la produïda per el propi pes de la instal·lació més
les càrregues de vent sobre aquesta. Així com el dels pesos addicionals com ara la neu.

Càrrega deguda al pes de la instal·lació (qp)
Pes placa: 22,7 kg que por m2 será= 19kg /2.0 m2 = 11,35 kg/m2
Pes estructura: 2 kg/m2
Pes total de la instal·lació es de: 13,35 kg/m2 = 130,92 N/m2

Càrrega deguda al vent (qe)
Són las produïdes pel vent, tant a tracció com a compressió.
El càlcul de les càrregues de vent s’ha realitzat segons el que s’estableix al CTE (SE-AE).
El resultat ve donat per la resta entre la càrrega de l’estructura buida i la càrrega deguda a la
instal·lació de panells fotovoltaics.
La carga total es:

qe  qb  ce  c p
On:

qb  0,5    vb

2

 = Densidad del aire = 1,25 Kg/m3
Vb= Valor bàsic de la velocitat del vent per zones. La zona es pren del mapa de la figura 1.
Ce= Coeficient d’exposició en edificis de fins a 8 plantes. Valor constant de 2.
Cp= Coeficient eòlic o de pressió. En aquest cas, coberta a dues aigües, es pren el valor segons la
taula D3.
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En aquest cas, Sant Quirze del Vallès es troba dins de la zona C.
Per aquesta zona, el valor de càrrega es de C= 0,52 kN/m2

Figura 1: zonificació del vent

qb  0,5    vb = 0.5x1.25x0.522 = 0.169
2

Per el càlcul del coeficient de pressió exterior (Ce), es prenen els valors del CTE de la taula D.6
(coberta a dues aigües), essent la direcció del vent la que es mostra en la figura.
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Ce= 2
Al instal·lar-se els mòduls de manera co-planar (totalment enganxats a l’estructura) el vent no
realitza cap càrrega extra sobre l’edifici.
Força a compressió:

qe  qb  ce  c p = 0.14 x 2x 0 = 0 kN/m2
Força a tracció:

qe  qb  ce  c p = 0.169 x 2x (-0.6) =0 .2928 kN/m2

Al tenir angle igual a 0 s’anulen les forces i el vent no exerceix cap força de compressió.

Càrregues degudes a la neu (qn)
Les càrregues de neu varien en funció de les zones climàtiques d’hivern i de l’alçada respecte el
mar.
Les zones climàtiques es donen a la figura E.2. El punt en qüestió, es troba a la zona 2.
L’alçada de la instal·lació respecte el mar es de 188 metres.
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Amb aquestes dades es pren el valor de càrrega de neu de la taula E2.
Per a l’alçada de 168 m, a la zona 1, la càrrega de neu es de 0,4 kN/m2 en horitzontal.
El panell fotovoltaic es troba a 0º respecte a la horitzontal de la coberta, per lo que no existeix cap
càrrega extra sobre la teulada degut a la neu.

Càrrega total sobre la coberta:
Criteri de combinació d’accions:

qt  1,35  q p  1,5  qv  0,5  1,5  qn kN/m2
qt = 1.35x 0.133 + 1,5 x 0.0 + 0,15 x 0.0 = 0.1795 kN/m2
La càrrega màxima que haurà d’aguantar la coberta degut a la instal·lació fotovoltaica és 17,95
kg/m2, la qual és menor a la càrrega mínima que aguanta la mateixa.

Hipòtesis amb tracció: pes propi menys tracció deguda al vent
qt = 1.35x 0.133 - (1,5 x 0.2028) = - 0,12465 kN/m2
La tracció esperada máxima es situará en 12,71 kg/m2

Andrés Cano Pardo
Enginyer Tècnic Industrial
COL. CETIB: 26.548
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8.4. TRAÇAT LÍNIA DE DISTRIBUCIÓ

La línia de distribució en CC discorrerà per la coberta amb SAFATA METÀL·LICA 100X60 mm per
exteriors fins la paret oest de la pròpia coberta, on trobarem la zona d’instal·lació dels equips:
proteccions CC + Inversor + proteccions AC, ja amb canaleta blanca UNEX de 60 x 60 cm.
Des de la paret d’instal·lacions fins al Quadre General, que és realitzarà la connexió, es té que anar
per la façana posterior (nord).
Per tant es tornarà a sortir a la coberta amb SAFATA METÀL·LICA 100X60 mm per exteriors fins
a la façana es, per fer la baixada.
Aquesta baixada es farà amb tub d’acer de 40mm
Es baixarà fins arribar sostre de consergeria per anar a buscar el quadre general.
Allà s’ubicarà un petit quadre per la fotovoltaica amb un magneto tèrmic degudament identificat. Es
connectarà la planta fotovoltaica i des de allà anirem a connectar aigües avall del IGA general.

8.5. LÍNIA D’EVACUACIÓ CC

El càlcul del cablejat s’ha realitzat segons defineix el REBT (Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió) a “Instruccions Tècniques Complementàries per a Baixa Tensió” (ITC-BT-07,ITC-BT-19 i
ITC-BT-40).
Els càlculs preveuen que la caiguda de tensió total (CC+CA) sigui inferior al 1,5%, tots els conductors
són de coure i per a ús en intempèrie, resistents als raigs ultraviolats i lliures d’halògens. Els cables
s’instal·laran sota dels mòduls.
Els criteris utilitzats han estat:


Caiguda màxima de tensió admissible: Caiguda de tensió CC i AC menor a 1’5% en
condicions estàndard ( 25ºC-1000 W/m2).



Intensitat màxima admissible pel cable en servei permanent segons defineix el REBT per
cada tipus de conductor i de canalització. Segons la ITC-BT-40, el cables han estat
dimensionats per una intensitat no inferior a 125% de la màxima intensitat generada pel
generador.
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El recorregut s’ha projectat de forma que minimitzi les distàncies per evitar pèrdues per
caigudes de tensió. El cable fotovoltaic és tipus ZZ-F (AS) 0,6/1 kV flexible Designació
UNE21123. El cablejat solar estarà molt ben identificat, indicant la sèrie i polaritat, al final
de cada sèrie, per poder facilitar les tasques d’identificació i manteniment.



Tots els conductors d'interiors són del tipus no propagador de flama i lliure d'halògens. RZ1K(AS) 0,6/1KV

A continuació es defineixen les característiques i extensions necessàries de conductors per a realitzar
el cablejat de la instal·lació per a cada un dels següent trams definits:



Tram 1 Cablejat CC entre mòduls i fins la caixa fuscibles de CC
Uneix les sèries o strings de mòduls amb la caixa de connexió de protecció en continu i
seguidament amb l’inversor de potència.
Els conductors que connectaran els strings dels mòduls fotovoltaics a les caixes de connexió es
disposen les proteccions de corrent continu són específics per a instal·lacions solars. Presenten
una secció de 4 mm², són de coure flexible i aïllat amb doble capa tipus ZZ-F (AS) 1,8/1 kV.
Seguidament es conduiran fins als inversor. La coberta del cable serà de color negre (pol
negatiu) i de color vermell (pol positiu, o bé amb marcatge amb cinta identificativa).

Les característiques mínimes d’aquest cablejat es:
o

Cables específics per a instal·lacions fotovoltaiques, lliure d’halògens, classe 5, segons UNEEN 60228.

o

Alta seguretat

o

Resistència a al intempèrie i raigs ultraviolats. EN 50618 i TUV 2Pfg1169-08

o

Treball a altes i baixes temperatures (-40ºC fins a 120º)

o

Presència d’aigua: AD8 submergida

o

Vida útil, 30 anys segons UNE-EN 60216-2

o

No propagació de flama segons UNE-EN 60332-1 e IEC 60332-1

o

Lliure d’halògens segons UNE-EN 60754 e IEC 60754

o

Reacció al fog CPR Eca, segons norma EN50575
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Els cables s’etiquetaran per tal de facilitar la seva identificació, tant a la instal·lació en CC com en
CA. Es disposarà de connectors tipus multicontact MC4 de 4 mm2 per a la connexió entre conductors
i mòduls. Els mateixos connectors impedeixen connectar-los erròniament. En alguns strings parts es
necessari realitzar uns allargaments per unió dels mòduls en la mateixa sèrie, s’utilitzarà cable de 4
mm2 i es realitzaran amb connectors MC4.

La unió del string entre fileres es farà protegit per l’estructura. Es posarà tub de PVC de 25 mm tipus
REXA per exteriors o corrugat amb ànima d’acer per anar entre files i per recollir tot el cablejat fins
a la caixa de CC, amb safata metàl·lica de 100x60 amb tapa per exteriors. En aquest cas tenim 2
strings, 4 cables de 4 mm2 + el terra de 4 mm2 en el primer tram fins al quadre proteccions CC i segon
tram fins al inversor, més el cablejat de protecció de terra.



Tram 2. Cablejat de sortida des de la caixa de protecció de corrent continu fins a
l’entrada de l’inversor de potència.
El cablejat de sortida de la caixa de protecció serà de 4 mm², són de coure flexible i aïllat amb
doble capa tipus ZZ-F (AS) 0,6/1 kV. Seran 2 series i entrarà al inversor, per fer mesura dels
strings amb el corresponent connectors multi-contact compatibles amb l’inversor.

8.6. LÍNIA DE DISTRIBUCIÓ EN CA

El càlcul de les seccions del cablejat en corrent altern (des de la sortida de l’inversor) asseguren una
caiguda de tensió total (CC+CA) admissible del 1,5 % com a màxim.



Tram 3. Cablejat des de la sortida de l’inversor fins al quadre de protecció en corrent
altern ubicat al costat del inversor
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Els cables a instal·lar en el tram de l’inversor fins al quadre de protecció en corrent altern serà
cable amb designació RVZ1-K (AS) 0,6/1 KV, 4 x 10 mm2 de secció. Aniran per canal
UNEX de 60x60 preparat per interiors.
El cablejat anirà sota safata aïllant amb tapa segons indica la ITC-BT30, amb temperatura de
servei de -25ºC a +90ºC. Segons EN50085-1.



Tram 4. Cablejat des del quadre general CA fins al quadre de protecció i mesura de la
Fotovoltaica.

A la sortida del inversor de potència fins l’entrada del quadre de protecció i mesura general del edifici
on es farà la connexió, segons el RD244/2019 ubicat a la Planta 0 i d’aquí a la caixa d’embarrats on
es connectarà amb la línia interior del edifici ubicat a la planta 0, al quadre general. La distancia
estimada es de 40 metres i el recorregut interior. El cable té designació RVZ1-K (AS) 0,6/1 KV serà
de 4X10+TT mm2.

8.7. DISPOSITIUS DE PROTECCIÓ

8.7.1. Dispositius de protecció de corrent continu

Incorporar les proteccions per a sobretensions i sobreintensitats.
Igualment s’ha considerat convenient instal·lar proteccions de continua exterior. Serà una caixa amb
1 entrada i 1 sortida. La caixa serà de doble aïllament i tindrà un grau de protecció IP65, estan
equipades amb porta-fusibles seccionables 1000 Vdc per a protegir la sèrie de mòduls amb una
intensitat superior a la corrent de disseny per a cada sèrie i per a protegir de possibles corrents que
pogueren danyar l’inversor. Cada fusible de corrent continu serà de 15 o 16A gPV, valor suficient per
a suportar els corrents de curtcircuit de cada sèrie.
Si l’inversor no incorpora seccionador, s’implementarà un seccionador de tall en càrrega
específicament dissenyat per a evitar l’arc elèctric en corrent continu. El tancament es realitza en
mil·lèsimes de segon, pel que s’evita la possibilitat de produir-se un arc elèctric.
Aquesta caixa estarà a la planta coberta, a la pared nord d’instal·lació, al costat del inversor.
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Elements:


Fusibles per a protegir el pol positiu i negatiu de cada string. Els fusibles seran específics per
plantes fotovoltaiques, unipolars, de tensió assignada 1000V, (classe gPV segons la norma
IEC60269-6), de 15A, valor suficient per a suportar els corrents de curtcircuit de cada sèrie,
unipolars i disposaran de base portafusible articulat de dimensions 10x38 mm per a carril DIN,
100V, fins a 32A amb compliment de la normativa europea 2002/95/EC RoHs.



Sobretencions CC Clase 2

A la sortida del inversor de potència es col·locarà una caixa de protecció per la part d’altern, en que
inclourà el següent:


Interruptor magnetotèrmic. A la sortida del inversor, s’instal·larà un interruptor tetrapolar de
20A, poder de tall mínim de 16kA, Curva C - Compliment normes EN60947-2, EN60898- 1.



Interruptor automàtic diferencial tipus A per a la instal·lació, amb l’objectiu de protegir a les
persones de les derivacions causades per fallides d’aïllament entre els conductors actius i terra
o massa dels aparells. La protecció es realitzarà amb un interruptor diferencial 40A calibrat a
una sensibilitat 30mA segons, IEC61008-1.



Protector sobretensions transitòries i permanents en alterna tipus 2.



Proteccions incloses en l’inversor (certificat i homologat):
 Vigilant d’aïllament. Amb l’objectiu de detecció de qualsevol fallida a terra entre un o

els dos pols i terra. En la suposada fallida a terra, primere es desconnectarà la part de
continu i posteriorment curtcircuitant i posant el mateix a terra, amb l’objectiu de porta
a cero la tensió del sistema CC
 Interruptor automàtic d’interconnexió a la xarxa. Aquestes proteccions estàn incloses a

l’inversor, programant els següents valors llindar pels interruptors de desconnexió.


Màxima i mínima freqüència: 48-51 Hz.



Màxima i mínima tensió: 340V i 440 V.

 Altres proteccions: Polarització inversa, sobretensions a l’entrada i la sortida, sobre-

temperatua de l’equip i protecció anti-illa.
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Aquestes mesures estan especificades en el certificat del fabricant conforme compleixen les anteriors
proteccions. La línia a la sortida d’aquesta caixa de protecció anirà al quadre general ubicat en la
planta baixa del edifici.
8.8. CONNEXIÓ A LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D’ENDESA

La planta Fotovoltaica es connecta en la línia interior de l’edifici.
Cal destacar que l’Equip de mesura existent a la TMF del subministrament de l’edifici ha de ser
bidireccional segons indica la normativa i ha de complir amb el reglament de Punts de Mesura RD1110/2007 i amb les condicions tècniques que la companyia elèctrica distribuïdora imposi, utilitzant
els equips homologats descrits a la normativa vigent. A continuació es mostra l’esquema de connexió:

Figura 13. Connexió segons ITC BT 40
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8.9. CONNEXIÓ A TERRA

Segons el REBT en la seva ITC-BT40 indica que per instal·lacions interconnectades a una xarxa de
distribució pública que tingui el neutre posat a terra, el esquema utilitzat serà TT y se connectaran les
masses de la instal·lació i receptors a una terra independent de la del neutre de la xarxa de distribució
pública.
L’objectiu de la connexió a terra és derivar la tensió que pogués arribar a les masses de la instal·lació
(marcs dels mòduls, estructura, etc) a terra, aconseguint d’aquesta forma una tensió 0. D’aquesta
manera, s’aconsegueix disminuir el risc d’accident a les persones i/o averies en els equips electrònics.
Aquestes mesures consisteixen en la posta a terra de les masses i dispositius de tall per derivació de
corrent de defecte a terra. Aquest darrer dispositiu consisteix en un interruptor diferencial que
provoqui l’obertura automàtica de la instal·lació quan la suma vectorial de les intensitats mesurades
assoleix un valor predeterminat. S’utilitzarà sensibilitat de IA = 30 mA en la
part de CA per les característiques de la instal·lació.
En el costat de CC s’utilitzarà un vigilant d’aïllament, incorporat dins de l’inversor i que efectua la
mateixa funció que en la part de Corrent Altern. La instal·lació de connexió a terra es realitzarà segons
les instruccions ITC BT 018 del Reglament. Per les característiques de local mullat en aquest tipus de
instal·lacions, el valor de la resistència de terra serà tal que, qualsevol massa no doni tensions de
contacte superior a 24V. L’objectiu es obtenir un valor inferior a 15Ω.
La connexió de terra consta de les parts següents:


Preses de terra.



Conductors de terra.



Borns de connexió a terra



Conductors de protecció.

Els conductors de terra es senyalitzaran amb bandes adhesives de color groc i verd i la secció del cable
de terra final serà de 6 mm². En la instal·lació es realitzaran les comprovacions pel instal·lador
autoritzat tal com recull el Reial Decret 842/2002, en la instrucció ITC-BT-05, i segons el procediment
de la norma UNE 20460-6-61. Per tal d’assegurar que no es produiran transferències de defectes a la
xarxa de distribució es mantindrà una distancia mínima de 15 m de qualsevol Centre de transformació
segons ITC BT 18 punt 11 en el cas en que la resistivitat no sigui elevada (<100 ohmsꞏm), en altres
casos es calcularà segons la norma.
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9. ESTUDI DE VIABILITAT TÈCNIC I ECONÒMIC
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Figura 14. Taula amortització

10.

BALANÇ MEDIAMBIENTAL

10.1. CANVI CLIMÀTIC

L’activitat humana altera la composició de l’atmosfera, produint un escalfament global del planeta
amb el nomenat efecte hivernacle.
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La utilització del petroli, gas natural i carbó per la generació d’energia, són uns dels principals
causants de les emissions de CO2 a l’atmosfera, causant directe de l’efecte hivernacle. Com principals
efectes podem nombrar:


Augment de la temperatura.



Fusió dels casquets polars.



Augment del nivell del mar.



Pèrdua de la biodiversitat (espècies animals i vegetals)



Condicions meteorològiques extremes (sequera – inundacions)



Descens de les precipitacions.



Fam als països més pobres.

10.2. BALANÇ ENERGÈTIC

L’energia fotovoltaica ajuda a disminuir les emissions de contaminants al medi ambient dels principals
gasos d’efecte hivernacle, com són, el CO2, SO2 i NOx.
D’acord a la Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) 2015 de
l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, la producció d’un kWh implica l’emissió de 0,36 kg de diòxid
de carboni (tenint en compte el mix de producció peninsular).
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D’acord a la simulació de la producció duta a terme, la producció anual de la instal·lació serà de
11.980 kWh. Tenint en compte el rati anteriorment esmentat (0,36kg CO2/kWh), l’energia elèctrica
produïda per la instal·lació suposarà un estalvi de 5.625 kg de diòxid de carboni anual respecte a les
emissions que s’haurien produït generant-la a partir d’altres fonts (d’acord al mix peninsular del 2014).

POSSADA EN MARXA I RECEPCIÓ DE L'OBRA

11.

11.1. PROVES DE LA INSTALꞏLACIÓ

Una vegada realitzat tot el connexionat i realitzada la corresponen configuració definida pels
fabricants dels equips, l’instal·lador realitzarà la configuració i proves pertinents de funcionament.
Que com a mínim seran:
-

Tensió Voc dels strings

-

Tensió Vmp dels strings en càrrega

-

Amperatge dels strings amb mesura de la irradiació solar W/m2

-

Freqüencia d’alterna del equip inversor en funcionament

-

Tensió del equip inversor en funcionament

-

Proves de dispar dels diferencials

-

Medicions de terra

11.2. POSADA EN MARXA

Una vegada fet les proves de la instal·lació, aquesta restarà aturada fins la seva legalització final.
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ANNEX 1.
CÀLCUL DE LA PRODUCCIÓ I SIMULACIÓ
FOTOTOVOLTAICA
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ANNEX 2.
INFORMACIÓ TÈCNICA DELS EQUIPS
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DOCUMENT II:
MEMÒRIA DE CÀLCUL
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1. CÀLCUL DE LINEA DE DISTRIBUCIÓ
1.1

Càlcul de seccions

Pel càlcul dels conductors de potència, s’han seguit les següents directrius de disseny, segons defineix
el R.E.B.T (Reglament Electrotècnic de Baix Tensió). Tot el cablejat complirà la normativa CPR
(Construction Product Regulation)/EN 50575, reglament emès per la Unió Europea per garantir que
tot el cablejat utilitzat en instal·lacions permanents de tota la Unió Europea siguin avaluats, classificats
i aprovats sota un únic criteri. El fabricant adjuntarà la DoP ( Declaració de prestacions) i el marcat
CE.
Segons la ITC-BT 40 del REBT, el cablejat ha de estat dimensionat per una intensitat no inferior al
125% de la màxima intensitat del generador i la caiguda de tensió entre el generador i el punt de
connexió o a la instal·lació interior, no serà superior al 1,5% per a la intensitat nominal.
-

Caiguda màxima de tensió admissible. Es pren com a base que la caiguda de tensió en el costat
de CC sigui inferior a 1%, en condicions estàndard (25º-1000W/m2)

-

S’utilitza la següent fórmula per instal·lació monofàsica.
2LP
CeU

S

-

S’utilitza la següent fórmula per instal·lació trifàsica.
S

LP
CeU

On,
S= Secció dels conductor, en mm2 L= Longitud de la línia, en metres C= Conductivitat: 56 Cu
P= Potència que es transporta (W) e= Caiguda de tensió (V)
U= Tensió (V)
Aquest conductors estan a la intempèrie i sotmesos al raigs solars. Per això s’ha calculat la resistivitat
del conductor a 80º de temperatura.

Projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 10 kWn al
CEIP Onze de Setembre de Sant Quirze del Vallès

-

Intensitat màxima admissible por el cable en servei permanent: Segons les indicacions del
REBT per cada tipus de conductor i tipus de canalització. (ITC-BT- 07,ITC-BT-19 i ITCBT-40).

-

Segons la ITC-BT-40, el cablejat deuen ésser dimensionats per una intensitat no inferior
a 125% de la màxima intensitat generada pel generador. La intensitat màxima admissible
pel cable durant un temps determinat: la corba de fusió del conductor ha de ser més alta
que la de les proteccions tèrmiques.

Els criteris utilitzats han estat:


Caiguda màxima de tensió admissible: Caiguda de tensió CC i CA menor a 1’5% en condicions
estàndards ( 25ºC-1000 W/m2).



Intensitat màxima admissible pel cable en servei permanent segons defineix el REBT per cada
tipus de conductor i de canalització. Segons la ITC-BT-40, el cables han estat dimensionats per
una intensitat no inferior a 125% de la màxima intensitat generada pel generador.



El recorregut s’ha projectat de forma que minimitzi les distancies per evitar pèrdues per caigudes
de tensió. El cable de corrent continu de les sèries de les plaques és tipus ZZ-F (AS) 1,8 kV
flexible de coure designació UNE21.123. Cada línia portarà molt bé identificat la sèrie i la
polaritat del cable.



La resta de conductors són del tipus de coure no propagador de flama i lliure d'halògens.
Aïllament XLP i tensió de servei 0,6/1 kV, denominació RZ1-K(AS)0,6/1KV Cu.



Els colors seran els següents:



Conductors actius de potència en corrent altern s’utilitzaran per fases els colors marró, negre i
gris.



Conductor de protecció bicolor groc i verd



Conductor del neutre color blau



Color negre pel negatiu i vermell pel positiu en corrent continu. Si s’utilitza un únic color serà
de color negre indicant sempre la polaritat dels cables.
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Per la part del corrent altern s’utilitzaran les següents fórmules:
1. Càlcul corrent del circuit



Per línies monofàsiques

𝐼=

P
Uƒ×cos ఝ

On,
I, corrent del circuit en A
W, és la potència del circuit en W Uf, tensió de fase sistema en V Cosφ, factor de potència


𝐼=

Per línies Trifàsiques

P
√3U×cos ఝ

On,
I, corrent del circuit en A
W, és la potència del circuit en W U, tensió de línia del sistema en V Cosφ, factor de potència
2. Càlcul de secció per la xarxa alterna.

S

LP  cos
CeU

On
S= Secció dels conductor, en mm2
L= Longitud de la línia, en metres
C= Conductivitat: 56 Cu
P= Potència que es transporta en W
e= Caiguda de tensió en V
U= Tensió en V
Cosφ, factor de potència
S’utilitzarà el criteri de la màxima intensitat admissible segons REBT explicat anteriorment. Amb
totes aquestes premisses s’han calculat les seccions dels conductors a utilitzar en cadascun dels circuits
següent:
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Circuit 1: Cablejat entre mòduls. STRINGS fins a caixa de protecció corrent continu i entrada
de inversor de potència.
Totes les connexions entre mòduls es faran amb el cablejat que porten el propis mòduls, però quan
calgui cobrir una distancia més llarga entre mòduls del mateix string que la que assoleixin els cables
estàndards dels mòduls es farà servir cablejat de 4 mm2. Aquestes connexions es faran amb connectors
ràpids tipus MC4.
Segons el REBT, es busca la menor secció que compleixi amb el criteri de la màxima intensitat
admissible. Aquests ramals es realitzaran amb conductor de coure a l’aire amb aïllament elastòmer
reticulat lliure d’halògens per esser molt recomanat per a instal·lacions a la intempèrie i suportar altes
temperatures de servei (120ºC temp. servei permanent).
El cable en CC entre connexió de mòduls i de les caixes de protecció fins a inversors serà un cable
unipolar flexible, lliure d’halògens, amb denominació tècnica ZZ-F (AS) 1,8KV especials per a
instal·lacions fotovoltaiques.
Els colors del cable seran negre (-) i vermell (+), d'acord amb la codificació de colors d'una instal·lació
de corrent continu.
El cable en CC ha d’ésser dissenyat per a resistir les condicions extremes que es donen en las
instal·lacions fotovoltaiques.
-

Resistència a temperatures extremes. Tª.Máx:+120ºC, TªMín: -40ºC.
Resistència a la intempèrie, raigs ultraviolats, ozó i absorció d’aigua.
Resistència a l’abrasió, olis i greixos industrials.
Apte per a serveis mòbils.

El cable CC es un cable d’alta seguretat (AS) compleix amb els requisits del reglament de baixa tensió.
-

No propagació de la flama
No propagació d’incendi
Lliure d’halògens
Baixa opacitat de fums emesos, baixa acides i corrosió dels gasos emesos

La secció del cablejat fins a la caixa de protecció de continua i de la caixa fins al inversor, serà de ZZF (AS) 1,8KV de 4mm2 (H1z2z2-K).
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LINEA

CC1
CC2

DESCRIPCIÓ
String a
inversor
String a
inversor

Long.
(m)

Potencia Vmpp Impp
(Wp)
(V)
(A)

CdT %

Secció
(mm2)
Teòrica

Secció
(mm2)

Secció
(mm2)

Comercial Escollida

CdT
(V)

CdT
(%)

Real

Real

25

4920

502,6

9,79

1,5

1,23

2

4

2,33

0,46

25

4920

502,6

9,79

1,5

1,23

2

4

2,33

0,46

SUMA
=

0,93

El cablejat anirà amb canal metàl·lica de 100x60 d’exterior (segons plànol) fins al murete de la coberta
(paret oest). Al murete també amb canal metàl·lica de 100x60 fins caixa de protecció de corrent
continu que tindrà protecció IP65.
A la sortida de la caixa de protecció de corrent continu es continuarà amb el mateix cablejat per string
i es connectarà directament a l’inversor de potència amb els connectors preparats en el propi inversor.

Circuit 2AC: Cablejat des de sortida de cada inversor de potència fins a la caixa de protección
de CA i cablejat des de la sortida de la caixa de protección de CA fins a la Quadre General
Edifici.
A la sortida de cada inversor de potència el cablejat es farà amb cable RZ1-K(AS)0,6/1KV Cu de
4x10mm2+TT de secció, anirà fins a la caixa de protecció de CA. Aquest cablejat anirà sobre canal
metàl·lica de 100x60mm.

LINEA
AC
L1

DESCRIPCIÓ
Inversor a Quad.

LONG. U dV cos Pnom
(m) (V) (%) ϕ
(W)
40

400

1,5

1

10000

Imàx
(A)

Secció
teòrica
MCTA
(mm2)

Secció
comercial
MCTA
(mm2)

Secció
escollida
(mm2)

14,45

1,66

2,5

10

dU
real
(V)

dU
real
(%)

0,25

0,062

SUMA
= 0,062

La sortida de la caixa de protecció de CA general amb la unió del inversor serà amb cable de RZ1K(AS)0,6/1KV Cu 4x10+TTmm2 de secció. Aquest cablejat anirà sobre canal metàl·lica fins a la
façana del baixant. El baixant es farà amb tub metàl·lic de 40mm.
Allà discorrerà fins al quadre de protecció i mesura de de la instal·lació Fotovoltaica a planta 0. La
distància estimada es de 17 metres. Aquesta part interior es podrá fer servir canal UNEX de 60x60 o
tub PVC de 32mm.
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DOCUMENT III:
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
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1. DADES DE L’OBRA
Tipus d’obra: Instal·lació solar fotovoltaica sobre coberta inclinada de xapa al CEIP Onze de
Setembre del Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Ubicació de l’obra: Carrer Castanyers s/n-08192 – Sant Quirze del Vallès
Promotor de l’obra: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Autor del Projecte i d’aquest estudi: Enginyer tècnic - Andrés Cano Pardo (Col. Núm. 26.548)

2. NORMATIVA VIGENT
La legislació vigent en matèria de seguretat i salut que s’ha de complir es la següent:
 Ordre de 20 de maig de 1952 per la qual s’aprova el “Reglament de seguretat i higiene del

treball a la indústria de la construcció.
 Ordre de 28 d’agost de 1970 per la qual s’aprova “L’Ordenança del treball per les indústries

de la construcció, vidre i ceràmica”
 Ordre de 9 de març de 1971 on s’aprova “L’ordenança general de seguretat i higiene al

treball”
 Ordre de 31 d’agost de 1987 sobre “Senyalització, abalisament, neteja i finalització d’obres

fixes en vies fora de població”.
 Resolució 4/11/1988 de 30 de novembre de 1988 sobre les “Distàncies reglamentàries d’obres

i construccions a línies elèctriques”.
 Directiva 92/57/CEE de 24 de juny de 1992 per la que s’aproven les “Disposicions mínimes

de seguretat i salut que han d’aplicar-se en les obres de construcció temporals o mòbils”.
 Llei 31/1995 de 8 de novembre de 1995 per la qual s’aprova la “Llei de prevenció de riscos

laborals”.
 Reial Decret 39/1997 de 17 de gener de 1997 pel qual s’aprova el “Reglament dels serveis de

prevenció”.
 Reial Decret 485/1997 de 14 d’abril de 1997 pel qual s’aproven les “Disposicions mínimes en

matèria de senyalització, de seguretat i salut en el treball”.
 Reial Decret 486/1997 de 14 d’abril de 1997 sobre les “Disposicions mínimes de seguretat i

salut als llocs de treball”. Deroga alguns capítols de l’Ordenança de Seguretat i Higiene en el
treball.
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 Reial Decret 487/1997 de 14 d’abril de 1997 sobre les “Disposicions mínimes de seguretat i

salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dors
lumbars, pels treballadors.
 Reial Decret 488/1997 de 14 d’abril de 1997 sobre les “Disposicions mínimes de seguretat i

salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització”.
 Reial Decret 664/1997 de 12 de maig de 1997 de “Protecció dels treballadors vers els riscos

relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball”.
 Reial Decret 665/1997 de 12 de maig de 1997 de “Protecció dels treballadors vers els riscos

relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball”.
 Reial Decret 773/1997 de 30 de maig de 1997 pel qual s’aproven les “Disposicions mínimes

de seguretat i salut, relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual”.
 Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol de 1997 pel qual s’aproven les “Disposicions

mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball”.
 Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1997 pel qual s’aproven les “Disposicions

mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció”. Transposició de la Directiva
92/57/CEE.
 Ordre de 12 de gener de 1998 on s’aprova el model de llibre d’incidències en obre de

construcció.
 Reial Decret 614/2001 de 8 de juny de 2001 sobre “Protecció contra risc elèctric”
 Reial Decret 374/2001 de 6 d’abril de 2001 sobre la “Protecció de la salut i seguretat dels

treballadors vers els riscos relacionats amb l’exposició a agents químics durant el treball”.
 Reial Decret 836/2003 de 27 de juny de 2003 pel qual s’aprova la “Instrucció tècnica

complementària MIE-AEM 2 del reglament d’aparells d’elevació i manutenció referent a gruestorre desmuntables per obres”.
 Llei 54/2003 de 12 de desembre de 2003 per la qual es “Reforma del marc normatiu de la

prevenció de riscos laborals”.
 Reial Decret 2177/2004 de 12 de novembre de 2004 sobre les “Disposicions mínimes de

seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball en matèria de treballs
temporals en alçada”.
 Reial Decret 286/2006 de 10 de març de 2006 sobre la “Protecció de la salut i seguretat dels

treballadors vers els riscos relacionats amb la exposició al soroll”.
 Reial Decret 396/2006 de 31 de març de 2006 sobre les “Disposicions mínimes de seguretat i

salut aplicables als treballs amb risc d’amiant”.
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 Reial Decret 604/2006 de 19 de maig de 2006 pel qual es modifica el RD39/1997, pel qual

“S’aprova el reglament dels serveis de prevenció” i també es modifica el RD 1627/97, pel qual
“S’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció”.
 Llei 32/2006 de 18 d’octubre de 2006 s’aprova la “Llei reguladora de la subcontractació en el

sector
de la construcció”
 Reial Decret 337/2010 de 23 de març de 2010 pel qual es modifica el RD 39/1997, RD

1109/2007 i RD 1627/1997.
 Ordre TIN/1071/2010 de 27 d’abril de 2010 sobre “Requisits i dades que han de complir les

comunicacions d’apertura o de represa d’activitats en els centres de treball”,
 En diversos BOE s’aproven normatives pels diferents equips de protecció individual.

3. INTRODUCCIÓ.
La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals, modificada per la llei
25/2009, modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el llibre accés a les
activitats de servies i el seu exercici, té per objecte la determinació del cos bàsic de garanties i
responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors davant
els riscs derivats de les condicions de treball/feina.
Com a llei estableix un marc legal a partir del qual les normes reglamentàries aniran fixant i concretant
els aspectes més tècnics de les mesures preventives.
Aquestes normes complementàries queden resumides a continuació:
1. Disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.
2. Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut a la feina.
3. Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització per part dels treballadors dels

equips de treball.
4. Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
5. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització per part dels treballadors

d'equips de protecció individual
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4. DRETS I OBLIGACIONS.
4.1.

DRET A LA PROTECCIÓ ENFRONT DELS RISCOS LABORALS.

Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut a la feina.
A aquest efecte, l'empresari realitzarà la prevenció dels riscos laborals
mitjançant l'adopció de quantes mesures calguin per a la protecció de la
seguretat i la salut dels treballadors, amb les especialitats que es recullen en els
articles següents en matèria d'avaluació de riscos, informació, consulta,
participació i formació dels treballadors, actuació en casos d'emergència i de
risc greu i imminent i vigilància de la salut.
4.2.

PRINCIPIS DE L'ACCIÓ PREVENTIVA.

L'empresari aplicarà les mesures preventives pertinents, d'acord amb els següents principis
generals:
a. Evitar els riscos.
b. Avaluar els riscos que no es poden evitar.
c. Combatre els riscos a l'origen.
d. Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció

dels llocs de treball, l'organització del treball, les condicions de treball, les
relacions socials i la influència dels factors ambientals a la feina.
e. Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual.
f.

Donar les degudes instruccions als treballadors.

g. Adoptar les mesures necessàries a fi de garantir que només els treballadors

que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones
de risc greu i específic.
h. Preveure les distraccions o imprudències no temeràries que pogués cometre el

treballador.
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4.3.

AVALUACIÓ DELS RISCOS.

L'acció preventiva a l'empresa es planificarà per l'empresari a partir d'una avaluació inicial
dels riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors, que es realitzarà, amb caràcter general,
tenint en compte la naturalesa de l'activitat, i en relació amb aquells que estiguin exposats
a riscos especials. Igual avaluació haurà de fer-se amb ocasió de l'elecció dels equips de
treball, de les substàncies o preparats químics i del condicionament dels llocs de treball.
D'alguna manera es podrien classificar les causes dels riscos en les categories següents:
a. Insuficient qualificació professional del personal dirigent, caps d'equip i obrers.
b. Ocupació de maquinària i equips en treballs que no corresponen a la finalitat per a la que van

ser concebuts o a les seves possibilitats.
c. Negligència en el maneig i conservació de les màquines i instalꞏlacions. Control deficient en

l'explotació.
d. Insuficient instrucció del personal en matèria de seguretat.

Referent a les màquines eina, els riscos que poden sorgir al manipular-les es poden resumir en els
següents punts:
a. Es pot produir un accident o deteriorament d'una màquina si es posa en marxa sense conèixer

la seva manera de funcionament.
b. La lubricació deficient condueix a un desgast prematur per la qual cosa els punts de greixatge

manual han de ser greixats regularment.
c. Pot haver certs riscos si alguna palanca de la màquina no està en la seva posició correcta.
d. El resultat d'un treball pot ser poc exacte si les guies de les màquines es desgasten, i per això

cal protegir-les contra la introducció d'encenalls.
e. Pot haver riscos mecànics que es derivin fonamentalment dels diversos moviments que

realitzin les diferents parts d'una màquina i que poden provocar que l'operari:
f.

Entri en contacte amb alguna part de la màquina o ser atrapat entre ella i qualsevol estructura
fixa o material.

g. Sigui copejat o arrossegat per qualsevol part en moviment de la màquina.
h. Ser copejat per elements de la màquina que resultin projectats.
i.

Ser copejat per altres materials projectats per la màquina.

j.

Pot haver riscos no mecànics com ara els derivats de la utilització d'energia elèctrica,
productes químics, generació de soroll, vibracions, radiacions, etc.
Els moviments perillosos de les màquines es classifiquen en quatre grups:
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a. Moviments de rotació. Són aquells moviments sobre un eix amb independència de la

inclinació del mateix i tot i que girin lentament. Es classifiquen en els següents grups:
b. Elements considerats aïlladament com ara arbres de transmissió, plançons, broques,

acoblaments.
c. Punts d’atrapament entre engranatges i eixos girant i altres fixes o dotades de desplaçament

lateral a elles.
d. Moviments alternatius i de translació. El punt perillós se situa al lloc on la peça dotada

d'aquest tipus de moviment s'aproxima a una altra peça fixa o mòbil i la sobrepassa.
e. Moviments de translació i rotació. Les connexions de bieles i plançons amb rodes i volants són

alguns dels mecanismes que generalment estan dotades d'aquest tipus de moviments.
f.

Moviments d'oscil·lació. Les peces dotades de moviments d'oscil·lació pendular generen punts
de ”tisora“ entre elles i altres peces fixes.
Les activitats de prevenció hauran de ser modificades quan s'apreciï per l'empresari, com a
conseqüència dels controls periòdics previstos en l'apartat anterior, el seu inadequació als fins
de protecció requerits.

4.4.

EQUIPS DE TREBALL I MITJANS DE PROTECCIÓ

Quan la utilització d'un equip de treball pugui presentar un risc específic per a la
seguretat i la salut dels treballadors, l'empresari adoptarà les mesures necessàries
amb la finalitat que:
a. La utilització de l'equip de treball quedi reservada als

encarregats de l'esmentada utilització.
b. Els treballs de reparació, transformació, manteniment o

conservació siguin realitzats pels treballadors específicament
capacitats per a això.
L'empresari haurà de proporcionar als seus treballadors equips de protecció
individual adequats per a l'acompliment de les seves funcions i vetllar per l'ús
efectiu dels mateixos.
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4.5.

INFORMACIÓ, CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS.

L'empresari adoptarà les mesures adequades perquè els treballadors rebin totes les informacions
necessàries en relació amb:

a. Els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors a la feina.
b. Les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables als riscos.

Els treballadors tindran dret a efectuar propostes a l'empresari, així com els òrgans
competents en aquesta matèria, dirigides a la millora dels nivells de la protecció de
la seguretat i la salut en els llocs de treball, en matèria de senyalització en els
esmentats llocs, quant a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en les
obres de construcció i quant a utilització pels treballadors d'equips de protecció
individual.

4.6.

FORMACIÓ DELS TREBALLADORS

L'empresari haurà de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i
pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva

4.7.

MESURES D'EMERGÈNCIA.

L'empresari, tenint en compte la mida i l'activitat de l'empresa, així com la possible
presència de persones alienes a la mateixa, haurà d'analitzar les possibles situacions
d'emergència i adoptar les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita
contra incendis i evacuació dels treballadors,
designant per a això al personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i
comprovant periòdicament, en el seu cas, el seu correcte funcionament.
4.8.

RISC GREU I IMMINENT.

Quan els treballadors estiguin exposats a un risc greu i imminent amb ocasió del seu treball,
l'empresari estarà obligat a:
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a. Informar com més aviat millor a tots els treballadors afectats sobre l'existència de

l'esmentat risc i de les mesures adoptades en matèria de protecció.
b. Donar les instruccions necessàries perquè, en cas de perill greu, imminent i inevitable,

els treballadors puguin interrompre la seva activitat i a més estar en condicions, tenint
en compte dels seus coneixements i dels mitjans tècnics llocs a la seva disposició,
d'adoptar les mesures necessàries per evitar les conseqüències de l'esmentat perill.

4.9.

VIGILÀNCIA DE LA SALUT.

L'empresari garantirà als treballadors al seu servei la vigilància periòdica del seu estat de salut en
funció dels riscos inherents al treball, optant per la realització d'aquells reconeixements o proves
que causin els menors molèsties al treballador i que siguin proporcionals al risc

4.10. DOCUMENTACIÓ.
L'empresari haurà d'elaborar i conservar a disposició de l'autoritat laboral la següent
documentació:
a. Mesures de protecció i prevenció a adoptar.
b. Resultat dels controls periòdics de les condicions de treball.
c. Pràctica dels controls de l'estat de salut dels treballadors.
d. Relació d'accidents de treball i malalties professionals que hagin

causat al treballador una incapacitat laboral superior a un dia de
treball.
4.11. COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS.
Quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dues
o més empreses, aquestes hauran de cooperar en l'aplicació de la normativa
sobre prevenció de riscos laborals.
4.12. OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS.
Correspon a cada treballador vetllar, segons les seves possibilitats i mitjançant
el compliment de les mesures de prevenció que en cada cas siguin adoptades,
per la seva pròpia seguretat i salut a la feina i per la d'aquelles altres persones a
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les quals pugui afectar la seva activitat professional, a causa dels seus actes i
omissions a la feina, d' acord amb la seva formació i les instruccions de
l'empresari.
Els treballadors, d'acord amb la seva formació i seguint les instruccions de
l'empresari, deuran en particular:
A. Usar adequadament, d'acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles, les màquines,
aparells, eines, substàncies perilloses, equips de transport i, en general, qualssevol altres
mitjans amb els quals desenvolupin la seva activitat.
B. Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari.
C. No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat
existents.
D. Informar d'immediat un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors.

E. Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l'autoritat competent

5. SERVEIS DE PREVENCIÓ.
5.1.

PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS.

En compliment del deure de prevenció de riscos professionals, l'empresari designarà un o
diversos treballadors per ocupar-se de l'esmentada activitat, constituirà un servei de prevenció
o concertarà l'esmentat servei amb una entitat especialitzada aliena a l'empresa.
Els treballadors designats hauran de tenir la capacitat necessària, disposar del temps i dels
mitjans precisos i ser suficients en número, tenint en compte la mida de l'empresa, així com
els riscos que estan exposats els treballadors.

En les empreses de menys de sis treballadors, l'empresari podrà assumir personalment les
funcions assenyalades anteriorment, sempre que desenvolupi de manera habitual la seva
activitat al centre de treball i tingui capacitat necessària.
L'empresari que no hagués concertat el Servei de Prevenció amb una entitat especialitzada aliena
a l'empresa haurà de sotmetre el seu sistema de prevenció al control d'una auditoria o avaluació
externa.
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5.2.

SERVEIS DE PREVENCIÓ.

Si la designació d'un o diversos treballadors fora insuficient per a la realització de les activitats
de prevenció, en funció de la mida de l'empresa, dels riscos que estan exposats els treballadors
o de la perillositat de les activitats desenvolupades, l'empresari haurà de recórrer a un o
diversos serveis de prevenció propis o aliens a l'empresa, que col·laboraran quan calgui.
S'entendrà com a servei de prevenció el conjunt de mitjans humans i materials necessaris per
realitzar les activitats preventives a fi de garantir l'adequada protecció de la seguretat i la salut
dels treballadors, assessorant i assistint per a això a l'empresari, als treballadors i als seus
representants i als òrgans de representació especialitzats.

6. CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS.
7.1.

INTRODUCCIÓ.

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals, modificada per
la llei 25/2009 de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el llibre
accés a les activitats de servies i el seu exercici, és la norma legal per la qual es determina el
cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció de
la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.
D'acord amb l'article 6 de l'esmentada llei, seran les normes reglamentàries les que fixaran i
concretaran els aspectes més tècnics de les mesures preventives, a través de normes mínimes
que garanteixin l'adequada protecció dels treballadors. Entre aquestes es troben
necessàriament les destinades a garantir la seguretat i la salut en els llocs de treball, de
manera que de la seva utilització no es derivin riscos per als treballadors.
Per tot el que s'exposa, el Reial decret 486/1997 de 14 d'Abril de 1.997 estableix les
disposicions mínimes de seguretat i de salut aplicables als llocs de treball, entenent com tals
les àrees del centre de treball, edificades o no, en les que els treballadors deguin romandre o
a les quals puguin accedir pel que fa al seu treball, sense incloure les obres de construcció
temporals o mòbils

7.2 OBLIGACIONS DE L'EMPRESARI.
L'empresari haurà d'adoptar les mesures necessàries perquè la utilització dels llocs de treball
no origini riscos per a la seguretat i salut dels treballadors.
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En qualsevol cas, els llocs de treball hauran de complir les disposicions mínimes establertes
en el present Reial decret quant a les seves condicions constructives, ordre, neteja i
manteniment, senyalització, instal·lacions de servei o protecció, condicions ambientals,
il·luminació, material i locals de primers auxilis.

7.1.1. CONDICIONS CONSTRUCTIVES.

El disseny i les característiques constructives dels llocs de treball hauran d'oferir seguretat
enfront dels riscos de relliscades o caigudes, xocs o cops contra objectes i enderrocs o
caigudes de materials sobre els treballadors.
El disseny i les característiques constructives dels llocs de treball deuran també facilitar el
control de les situacions d'emergència, en especial en cas d'incendi, i possibilitar, quan calgui,
la ràpida i segura evacuació dels treballadors.

Tots els elements estructurals o de servei (cimentació, estructura, murs i escales) hauran de
tenir la solidesa i resistència necessàries per suportar les càrregues o esforços que siguin
sotmesos.
Les dimensions dels locals de treball hauran de permetre que els treballadors realitzin el seu
treball sense riscos per a la seva seguretat i salut i en condicions ergonòmiques acceptables,
adoptant una superfície lliure superior a 2 m² per treballador, un volum més gran a 10 m3 per
treballador i una altura mínima des del pis al sostre de 2,50 m. Les zones dels llocs de treball
en les quals existeixi risc de caiguda, de caiguda d'objectes o de contacte o exposició a
elements agressius, hauran d'estar clarament senyalitzades.
Cas d'utilitzar escales de mà, aquestes tindran la resistència i els elements de suport i
subjecció necessaris perquè la seva utilització en les condicions requerides no suposi un risc
de caiguda, per trencament o desplaçament de les mateixes. En qualsevol cas, no s'utilitzaran
escales de més de 5 m d'altura, es col·locaran formant un angle aproximat de 75º amb
l'horitzontal, els seus travessers deuran perllongar-se almenys 1 m sobre la zona a accedir,
l'ascens, descens i els treballs des d'escales s'efectuaran front a les mateixes, els treballs a
més de 3,5 m d'altura, des del punt d'operació a terra, que requereixin moviments o esforços
perillosos per a l'estabilitat del treballador, només s'efectuaran si s'utilitza cinturó de seguretat
i no seran utilitzades per dues o més persones simultàniament.
La instal·lació elèctrica no haurà de comportar riscos d'incendi o explosió, per a això es
dimensionaran tots els circuits considerant les sobreintensitats previsibles i es dotarà als
conductors i resta d’aparamenta elèctrica d'un nivell d'aïllament adequat.
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Per evitar el contacte elèctric directe s'utilitzarà el sistema de separació per distància o
allunyament de les parts actives fins a una zona no accessible pel treballador, interposició
d'obstacles i/o barreres (armaris per a quadres elèctrics, tapes per a interruptors, etc.) i
recobriment o aïllament de les parts actives.
Per evitar el contacte elèctric indirecte s'utilitzarà el sistema de posada a terra de les masses
(conductors de protecció connectats a les carcasses dels receptors elèctrics, línies d'enllaç
amb terra i elèctrodes artificials) i dispositius de cort per intensitat de defecte (interruptors
diferencials de sensibilitat adequada al tipus de local, característiques del terreny i constitució
dels elèctrodes artificials).

7.1.1. ORDRE, NETEJA I MANTENIMENT. SENYALITZACIÓ.
Les zones de passada, sortides i vies de circulació dels llocs de treball i, en especial, les
sortides i vies de circulació previstes per a l'evacuació en casos d'emergència, deuran
romandre lliures d'obstacles.
Els llocs de treball i, en particular, les seves instal·lacions, hauran de ser objecte d'un
manteniment periòdic.

7.1.2. CONDICIONS AMBIENTALS.
L'exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de suposar un risc per a la
seguretat i la salut dels treballadors.

7.1.3. IL·LUMINACIÓ.
La il·luminació serà natural, complementant-se amb il·luminació artificial en les hores o llocs
de visibilitat deficient. Els llocs de treball portaran a més punts de llum individuals, amb la
finalitat d'obtenir una visibilitat notable.
La il·luminació haurà de posseir una uniformitat adequada, mitjançant la distribució uniforme
de lluminàries, evitant-se els enlluernaments directes per equips d'alta luminància.

7.1.4. SERVEIS HIGIÈNICS
Es disposarà d'aigua potable en quantitat suficient i fàcilment accessible pels treballadors.
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7.1.5. MATERIAL I LOCALS DE PRIMERS AUXILIS.
El lloc de treball disposarà de material per a primers auxilis en cas d'accident, que haurà de
ser adequat, quant a la seva quantitat i característiques, al nombre de treballadors i als riscos
que estiguin exposats.
Com a mínim es disposarà, en lloc reservat i a la vegada de fàcil accés, d'una farmaciola
portàtil, que contindrà en tot moment, aigua oxigenada, alcohol de 96, tintura de iode,
mercurocrom, gases estèrils,
cotó hidròfil, borsa d'aigua, torniquet, guants esterilitzats i rebutjables, xeringues, bullidor,
agulles,

termòmetre

clínic,

gases,

esparadrap,

apòsits

adhesius,

tisores,

pinces,

antiespasmòdics, analgèsics i benes.

7. DISPOSICIONS MÍNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE
SEGURETAT I SALUT A LA FEINA.
8.1.

INTRODUCCIÓ.

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals,modificada per
la llei 25/2009 de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el llibre
accés a les activitats de servies i el seu exercici,és la norma legal per la qual es determina el
cos bàsic de garanties responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció de la
salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball i l'adequada
protecció dels treballadors. Entre aquestes es troben les destinades a garantir que en els llocs
de treball existeixi una adequada senyalització de seguretat i salut, sempre que els riscos no
puguin evitar-se o limitar-se prou a través de mitjans tècnics de protecció col·lectiva.
Per tot el que s'exposa, el Reial decret 485/1997 de 14 d'Abril de 1.997 estableix les
disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i de salut a la feina, entenent
com tals aquelles senyalitzacions que referides a un objecte, activitat o situació determinada,
proporcionin una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut a la feina mitjançant
un senyal en forma de panell, un color, un senyal lluminós o acústica, una comunicació verbal
o un senyal gestual.
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8.2.

OBLIGACIÓ GENERAL DE L'EMPRESARI.

L'elecció del tipus de senyal i del número i emplaçament dels senyals o dispositius de
senyalització a utilitzar en cada cas es realitzarà de manera que la senyalització resulti al
més eficaç possible, tenint en compte:

a.

Les característiques del senyal.

b.

Els riscos, elements o circumstàncies que s’hagin de senyalitzar.

c.

L'extensió de la zona a cobrir.

d.

El nombre de treballadors afectats.

Per a la senyalització de desnivells, obstacles o altres elements que originin risc de caiguda
de persones, xocs o cops, així com per a la senyalització de risc elèctric, presència de matèries
inflamables, tòxiques, corrosives o risc biològic, es podrà optar per un senyal d'advertència de
manera triangular, amb un pictograma característic de color negre sobre fons groc i vores
negres.
Els equips de protecció contra incendis hauran de ser de color vermell.
La senyalització per a la localització i identificació de les vies d'evacuació i dels equips de
salvament o auxili (farmaciola portàtil) es realitzarà mitjançant un senyal de manera quadrada
o rectangular, amb un pictograma característic de color blanc sobre fons verd.
Els mitjans i dispositius de senyalització hauran de ser netejats, mantinguts i verificats
regularment.

8. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER A LA
UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL.
8.1. INTRODUCCIÓ.
La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals,modificada per
la llei 25/2009 de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el llibre
accés a les activitats de servies i el seu exercici,és la norma legal per la qual es determina el
cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció de
la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.
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D'acord amb l'article 6 de l'esmentada llei, seran les normes reglamentàries les que fixaran les
mesures mínimes que es deuen adoptar per a l'adequada protecció dels treballadors. Entre
aquestes es troben les destinades a garantir que de la presència o utilització dels equips de
treball posats a disposició dels treballadors en l'empresa o centre de treball no es derivin riscos
per a la seguretat o salut dels mateixos.
Per tot el que s'exposa, el Reial decret 1215/1997 de 18 de Juliol de 1.997 estableix les
disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors dels equips
de treball, entenent com tals qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzat a la
feina.

8.2 OBLIGACIÓ GENERAL DE L'EMPRESARI.
L'empresari adoptarà les mesures necessàries perquè els equips de treball que es posin a
disposició dels treballadors siguin adequats al treball que hagi de realitzar-se i convenientment
adaptats al mateix, de manera que garanteixin la seguretat i la salut dels treballadors a l'utilitzar
els esmentats equips.
Haurà d'utilitzar únicament equips que satisfacin qualsevol disposició legal o reglamentària
que els sigui d'aplicació.
Per a l'elecció dels equips de treball l'empresari haurà de tenir en compte els següents factors:
Les condicions i característiques específiques del treball a desenvolupar.
Els riscos existents per a la seguretat i salut dels treballadors en el lloc de treball.
En el seu cas, les adaptacions necessàries per a la seva utilització per treballadors
discapacitats.
Adoptarà les mesures necessàries perquè, mitjançant un manteniment adequat, els equips de
treball es conservin durant tot el temps d'utilització en unes condicions adequades. Totes les
operacions de manteniment, ajust, desbloqueig, revisió o reparació dels equips de treball es
realitzarà després d'haver parat o desconnectat l'equip. Aquestes operacions hauran de ser
encomanades al personal especialment capacitat per a això.
L'empresari haurà de garantir que els treballadors rebin una formació i informació adequades
als riscos derivats dels equips de treball. La informació, subministrada preferentment per escrit,
haurà de contenir, com a mínim, les indicacions relatives a:
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a.

Les condicions i forma correcta d'utilització dels equips de treball, tenint en compte les
instruccions del fabricant, així com les situacions o formes d'utilització anormals i perilloses
que es puguin preveure.

b.

Les conclusions que, en el seu cas, es puguin obtenir de l'experiència adquirida en la
utilització dels equips de treball.

8.3 DISPOSICIONS MÍNIMES GENERALS APLICABLES ALS EQUIPS DE
TREBALL.
Els òrgans d'accionament d'un equip de treball que tinguin alguna incidència en la seguretat hauran
de ser clarament visibles i identificables i no hauran de comportar riscos com a conseqüència d'una
manipulació involuntària.
Cada equip de treball haurà d'estar proveït d'un òrgan d'accionament que permeti la seva parada
total en condicions de seguretat.
Qualsevol equip de treball que comporti risc de caiguda d'objectes o de projeccions haurà d'estar
proveït de dispositius de protecció adequats als esmentats riscos.

Qualsevol equip de treball que comporti risc per emanació de gasos, vapors o líquids o per emissió
de pols haurà d'estar proveït de dispositius adequats de captació o extracció prop de la font emissora
corresponent.
Si calgués per a la seguretat o la salut dels treballadors, els equips de treball i els seus elements
deuran estabilitzar-se per fixació o per altres mitjans. Quan els elements mòbils d'un equip de treball
puguin comportar risc d'accident per contacte mecànic, hauran d'anar equipats amb resguards o
dispositius que impedeixin l'accés a les zones perilloses.
Les zones i punts de treball o manteniment d'un equip de treball hauran d'estar adequadament
il·luminades en funció de les tasques que hagin de realitzar-se.Les parts d'un equip de treball que
assoleixen temperatures elevades o molt baixes hauran d'estar protegides quan correspongui contra
els riscos de contacte o la proximitat dels treballadors.
Tot equip de treball haurà de ser adequat per protegir als treballadors exposats contra el risc de
contacte directe o indirecte de l'electricitat i els que comportin risc per soroll, vibracions o radiacions
haurà de disposar de les proteccions o dispositius adequats per limitar, en la mesura del possible,
la generació i propagació d'aquests agents físics.
Les eines manuals hauran d'estar construïdes amb materials resistents i la unió entre els seus
elements haurà de ser ferm, de manera que s'evitin els trencaments o projeccions dels mateixos.
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La utilització de tots aquests equips no podrà realitzar-se en contradicció amb les instruccions
facilitades pel fabricant, comprovant abans de l'iniciar la tasca que totes les seves proteccions i
condicions d'ús són les adequades.
Hauran de prendre's les mesures necessàries per evitar l’atrapada del cabell, robes de treball o
altres objectes del treballador, evitant, en qualsevol cas, sotmetre als equips a sobrecàrregues,
sobrepressions, velocitats o tensions excessives.

8.4 DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES ALS EQUIPS DE
TREBALL MÒBILS.
Els equips amb treballadors transportats hauran d'evitar el contacte d'aquests amb rodes i erugues
i la immobilització per les mateixes. Per a això disposaran d'una estructura de protecció que
impedeixi que l'equip de treball inclini més d'un quart de tornada o una estructura que garanteixi un
espai suficient al voltant dels treballadors transportats quan l'equip pugui inclinar-se més d'un quart
de tornada. No es requeriran aquestes estructures de protecció quan l'equip de treball es trobi
estabilitzat durant la seva ocupació.
Els carretons elevadores hauran d'estar condicionades mitjançant la instal·lació d'una cabina per al
conductor, una estructura que impedeixi que el carretó bolqui, una estructura que garanteixi que, en
cas de bolcada, quedi espai suficient per al treballador entre el terra i determinades parts de
l'esmentat carretó i una estructura que mantingui al treballador sobre el seient de conducció en bones
condicions.
Els equips de treball automotors hauran de comptar amb dispositius de frenat i parada, amb
dispositius per garantir una visibilitat adequada i amb una senyalització acústica d'advertència. En
qualsevol cas, la seva conducció estarà reservada als treballadors que hagin rebut una informació
específica.

8.5 DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES ALS EQUIPS DE
TREBALL PER A ELEVACIÓ DE CÀRREGUES.
Hauran d'estar instal·lats fermament, tenint present la càrrega que hagin d'aixecar i les tensions
induïdes en els punts de suspensió o de fixació. En qualsevol cas, els aparells d'hissar estaran
equipats amb limitador del recorregut del carro i dels ganxos, els motors elèctrics estaran proveïts
de limitadors d'altura i del pes, els ganxos de subjecció seran d'acer amb ”baldons de seguretat“ i
els carrils per a desplaçament estaran limitats a una distància d'1 m del seu terme mitjançant límits
de seguretat de final de carrera elèctrics.
Haurà de figurar clarament la càrrega nominal.
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Hauran d'instal·lar-se de manera que es redueixi el risc que la càrrega caigui en picat, es deixi anar
o es desviï involuntàriament de manera perillosa. En qualsevol cas, s'evitarà la presència de
treballadors sota les càrregues suspeses. Cas d'anar equipades amb cabines per a treballadors
deurà evitar-se la caiguda d'aquestes, el seu esclafament o xoc.
Els treballs d'hissat, transport i descens de càrregues suspeses, quedaran interromputs sota règim
de vents superiors als 60 km/h.

8.6. DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES A LA MAQUINÀRIAEINA.
Les màquines-eina estaran protegides elèctricament mitjançant doble aïllament i els seus motors
elèctrics estaran protegits per la carcassa.
Les que tinguin capacitat de cort tindran el disc protegit mitjançant una carcassa antiprojeccions.
Es prohibeix treballar sobre llocs entollats, per evitar els riscos de caigudes i els elèctrics. Per a totes
les tasques es disposarà una il·luminació adequada, entorn de 100 lux.
En prevenció dels riscos per inhalació de pols, s'utilitzaran en via humida les eines que ho produeixin.
Sota cap concepte es retirarà la protecció del disc de cort, utilitzant en tot moment ulleres de
seguretat antiprojecció de partícules. Com normal general, s'hauran d'extreure els claus o parts
metàl·liques clavades en l'element a tallar.
Amb les pistoles fixa-claus no es realitzaran trets inclinats, caldrà verificar que no hi ha ningú a l'altra
banda de l'objecte sobre el qual es dispara, s'evitarà clavar sobre fàbriques de totxana i s'assegurarà
l'equilibri de la persona abans d'efectuar el tret.
Per a la utilització dels trepants portàtils i fregadores elèctriques s'elegiran sempre les broques i
discos adequats al material a trepar, s'evitarà realitzar trepants en una sola maniobra i trepants o
fregades inclinades a pols i es tractarà no reescalfar les broques i discos.
Les polidores i abrillantadores de sòls, polidores de fusta i allisadores mecàniques tindran el manillar
de maneig i control revestit de material aïllant i estaran dotades de cèrcol de protecció
antienxampaments o abrasions.
En les tasques de soldadura per arc elèctric s'utilitzarà elm del soldar o pantalla de mà, no es mirarà
directament a l'arc voltaic, no es tocaran les peces recentment soldades, se soldarà en un lloc
ventilat, es verificarà la inexistència de persones a l'entorn vertical de lloc de treball, no es deixarà
directament la pinça a terra o sobre la perfileria, s'escollirà l'elèctrode adequada per al cordó a
executar i se suspendran els treballs de soldadura amb vents superiors a 60 km/h i a la intempèrie
amb règim de pluges.
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En la soldadura oxiacetilènica (oxitall) no es barrejaran ampolles de gasos diferents, aquestes es
transportaran sobre safates engabiades en posició vertical i lligades, no s'ubicaran al sol ni en posició
inclinada i els encenedors estaran dotats de vàlvules antiretrocés de la llama. Si es desprenen
pintures es treballarà amb màscara protectora i es farà a l'aire lliure o en un local ventilat.

9. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES
DE CONSTRUCCIÓ D’INSTALꞏLACIONS FOTOVOLTAIQUES
9.1. INTRODUCCIÓ.

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals,modificada per la llei
25/2009 de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el llibre accés a les
activitats de servies i el seu exercici,és la norma legal per la qual es determina el cos bàsic de
garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció de la salut dels
treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.
D'acord amb l'article 6 de l'esmentada llei, seran les normes reglamentàries les que fixaran les
mesures mínimes que es deuen adoptar per a l'adequada protecció dels treballadors. Entre aquestes
es troben necessàriament les destinades a garantir la seguretat i la salut en les obres de construcció.
Per tot el que s'exposa, el Reial decret 1627/1997 de 24 d'Octubre de 1.997 estableix les disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, entenent com tals qualsevol obra, pública
o privada, en la que s'efectuïn treballs de construcció o enginyeria civil.
El promotor estarà obligat a que en la fase de redacció del projecte s’elabori un estudi de seguretat
i salut als projectes d’obres en que es doni algun dels supòsits següents:



Que el pressupost d’execució per contracta inclòs al projecte sigui igual o superior a
450.759,07 Euros.



Que la duració estimada sigui superior a 30 dies laborables, utilitzant en algun moment a
mes de 20 treballadors simultàniament.



Que el volum de ma d’obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del
total dels treballadors a la obra, sigui superior a 500.

En el nostre cas, com no succeeix cap punt anterior, s’elabora un estudi bàsic de seguretat i salut.
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9.2. RISCOS FREQÜENTS EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES

Els treballs més comuns on es produeixen riscos a les obres de construcció d’instal·lacions
fotovoltaiques sobre coberta són:
a. Cobertes
b. Manipulació de mòduls fotovoltaics
c. Manipulació de bateries
d. Treballs amb ferralla, manipulació i posada en obra.
e. Muntatge d'estructura metàl·lica
f.

Muntatge de prefabricats.

g. Obres de paleta.
h. Instal·lació elèctrica definitiva i provisional d'obra.

Els riscos més freqüents durant aquests treballs són els descrits a continuació:
a. Riscos derivats del maneig de màquines-eina i maquinària pesant en general.
b. Caigudes al mateix o diferent nivell de persones, materials i útils.
c. Els derivats dels treballs pulverulents.
d. Despreniments per malament apilat de la fusta, planxes metàl·liques, etc.
e. Corts i ferides en mans i peus, esclafaments, ensopegades i torçades al caminar

sobre les estructures.
f.

Contactes amb l'energia elèctrica (directes i indirectes), electrocucions, cremades, etc.

g. Cossos estranys als ulls, etc.
h. Agressió per soroll i vibracions en tot el cos.
i.

Microclima laboral (fred-calor), agressió per radiació ultraviolada, infraroja.

j.

Agressió mecànica per projecció de partícules.

k. Cops.
l.

Talls per objectes i/o eines.

m. Incendi i explosions.
n. Risc per sobreesforços musculars i dolents gestos.
o. Càrrega de treball física.
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p. Deficient il·luminació.
q. Efecte psicofisiològic d'horaris i torn.
9.3. MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL.

S'establiran al llarg de l'obra rètols divulgatius i senyalització dels riscos(vol, atropellament, col·lisió,
caiguda en altura, corrent elèctrica, perill d'incendi, materials inflamables, prohibit fumar, etc), així
com les mesures preventives previstes (ús obligatori del casc, ús obligatori de les botes de seguretat,
ús obligatori de guants, ús obligatori de cinturó de seguretat, etc).
S'habilitaran zona per a l'amuntegament de material i útils (ferralla, perfileria metàl·lica, peces
prefabricades, fusteria metàl·lica, material elèctric, etc).
Es procurarà protecció personal, fonamentalment calçat antilliscant reforçat per a protecció de cops
en els peus, casc de protecció per a la cap i cinturó de seguretat.
El transport aeri de materials i útils es farà suspenent-los des de dos punts mitjançant eslingues, i
es guiaran per tres operaris, dos d'ells guiaran la càrrega i el tercer ordenarà les maniobres.
El transport d'elements pesats (mòduls fotovoltaics, estructura, etc) es farà sobre carretó de mà i així
evitar sobreesforços.
La distribució de màquines, equips i materials en els locals de treball serà l'adequada, delimitant les
zones d'operació i pas, els espais destinats a llocs de treball, les separacions entre màquines i
equips, etc.
L'àrea de treball estarà a l'abast normal de la mà, sense necessitat d'executar moviments forçats.
Es vigilaran els esforços de torsió o de flexió del tronc, sobretot si el cos està en posició inestable.
S'evitaran les distàncies massa grans d'elevació, descens o transport, així com un ritme massa alt
de treball.
Es tractarà que la càrrega i el seu volum permetin agafar-la amb facilitat.
Cal seleccionar l'eina correcta per al treball a realitzar, mantenint-la en bon estat i ús correcte
d'aquesta. Després de realitzar les tasques, es guardaran en lloc segur.
La il·luminació per desenvolupar els oficis convenientment oscil·larà entorn dels 100 lux.
És convenient que els vestits estiguin configurats en diverses capes al comprendre entre elles
quantitats d'aire que milloren l'aïllament al fred. Ocupació de guants, botes i orelleres i s'evitarà que
la roba de treball s'amari de líquids evaporables.
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Si el treballador patís estrès tèrmic s'han de modificar les condicions de treball, amb la finalitat de
disminuir el seu esforç físic, millorar la circulació d'aire, apantallar la calor per radiació, dotar al
treballador de vestimenta adequada (barret, ulleres de sol, cremes i locions solars), vigilar que la
ingesta d'aigua tingui quantitats moderades de sal i establir descansos de recuperació si les
solucions anteriors no són suficients.
L'aporti alimentari calòric ha de ser suficient per compensar la despesa derivada de l'activitat i de les
contraccions musculars.
Per evitar el contacte elèctric directe s'utilitzarà el sistema de separació per distància o allunyament
de les parts actives fins a una zona no accessible pel treballador, interposició d'obstacles i/o barreres
(armaris per a quadres elèctrics, tapes per a interruptors, etc.) i recobriment o aïllament de les parts
actives.
Per evitar el contacte elèctric indirecte s'utilitzarà el sistema de posada a terra de les masses
(conductors de protecció, línies d'enllaç amb terra i elèctrodes artificials) i dispositius de cort per
intensitat de defecte (interruptors diferencials de sensibilitat adequada a les condicions d'humitat i
resistència de terra de la instal·lació provisional).
Serà responsabilitat de l'empresari garantir que els primers auxilis puguin prestar-se en tot moment
per personal amb la suficient formació per a això.

9.4. MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER PARTICULAR PER A CADA TREBALL

9.4.1. COBERTES
A la zona de la coberta de l’edifici de la biblioteca on s’instal·laran els mòduls només existeix una
zona amb possible risc de caiguda al buit, que es just a sota de les estructures de suportació dels
mòduls on s’instal·larà l’inversor i les caixes de protecció. En aquesta zona, i només a les fileres on
s’instal·larà l’inversor i les caixes de protecció, es col·locaran baranes fixes de seguretat.
A la coberta s’apilarà el material de l’obra, tenint cura en cada cas de l’especificat per cada fabricant.
Els llasts s’apilaran a la coberta però evitant fer-ho al mateix lloc, n’hi ha que escampar-los per evitar
sobrecarregar la coberta en un punt.
Es paralitzaran els treballs sobre les cobertes sota règim de vents superiors a 60 km/h., pluja, gelada
i/o neu.

9.4.2. MANIPULACIÓ DE MÒDULS FOTOVOLTAICS
Els mòduls fotovoltaics es manipularan amb guants, i es realitzarà com a mínim amb dos operaris.
Els riscos més freqüents amb la manipulació i instal·lació dels mòduls es la caiguda dels operaris al
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mateix nivell, a diferent nivell i al buit, així com a xocs i cops contra objectes, talls i lesions en mans
i peus. També lumbàlgies per sobreesforços o postures inadequades.
Com ja s’ha explicat, per l’aplec dels mòduls es prepararà la zona d’emmagatzematge a la coberta i
com a màxim s’apilaran els mòduls seguint les instruccions del fabricant.

9.4.3. MUNTATGE D’ESTRUCTURA METÀLꞏLICA
Totes les operacions de muntatge de les estructures metàl·liques es farà amb l’arnès amarrat a la
línia de vida de la coberta superior o al punt d’ancoratge de la coberta inferior, si s’està treballant a
la coberta superior o inferior respectivament.
Es prohibeix la permanència d'operaris dins del radi d'acció de càrregues suspeses.
Si n’hi hagués talls de soldadura es prohibeix la permanència d'operaris directament sota els talls de
soldadura.

9.4.4. INSTALꞏLACIÓ ELÈCTRICA A L’OBRA
El muntatge d'aparells elèctrics serà executat per personal especialista, en prevenció dels riscos per
muntatges incorrectes.
El calibre o secció del cablejat serà sempre l'adequat per a la càrrega elèctrica que ha de suportar.
Els fils tindran la funda protectora aïllant sense defectes apreciables (estrips i assimilables). No
s'admetran trams defectuosos.
Els equips elèctrics han de suportar la intempèrie per poder treballar amb ells a cel obert (com per
eixample els quadres elèctrics que han de posseir preses de corrent per a connexions blindades).
Els enllaços provisionals entre mànegues, s'executaran mitjançant connexions normalitzades
estanques antihumitat.
Les mànegues de "alargadera" per ser provisionals i de curta estada poden portar-se esteses pel
terra, però arrambades als paraments verticals.
Els interruptors s'instal·laran a l'interior de caixes normalitzades, proveïdes de porta d'entrada amb
pany de seguretat.
Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra.
Els quadres elèctrics es penjaran pendents de taulers de fusta rebuts als paraments verticals o bé a
"peus drets" ferms.
Les maniobres a executar en el quadre elèctric general s'efectuaran pujat a una banqueta de
maniobra o estora aïllant.
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La tensió sempre estarà en la clavilla "femella", mai en la "mascle", per evitar els contactes elèctrics
directes.
Els interruptors diferencials s’instal·laran d'acord amb les següents sensibilitats:
300 mA. Alimentació a la maquinària.
30 mA. Alimentació a la maquinària com millora del nivell de seguretat.
30 mA. Per a les instal·lacions elèctriques d'enllumenat.
Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de presa de terra. El neutre de la instal·lació
estarà lloc a terra.
La presa de terra s'efectuarà a través de la pica o placa de cada quadre general. El fil de presa de
terra, sempre estarà protegit amb macarró en colors groc i verd. Es prohibeix expressament utilitzarlo per a altres usos.
La il·luminació mitjançant portàtils complirà la següent norma:
Portabombetes estanc de seguretat amb mànec aïllant, reixeta protectora de la bombeta dotada de
ganxo de pengi a la paret, mànega antihumitat, clavilla de connexió normalitzada estanca de
seguretat, alimentats a 24 V.
La il·luminació dels talls se situarà a una altura entorn dels 2 m., mesurats des de la superfície de
suport dels operaris en el lloc de treball.
La il·luminació dels talls, sempre que sigui possible, s'efectuarà croada amb la finalitat de disminuir
ombres.
Les zones de passada de l'obra, estaran permanentment il·luminades evitant racons foscos. No es
permetrà les connexions a terra a través de conduccions d'aigua.
No es permetrà el trànsit de carretons i persones sobre mànegues elèctriques, poden pelar-se i
produir accidents. No es permetrà el trànsit sota línies elèctriques de les companyies amb elements
longitudinals transportats a espatlla (perxes, regles, escales de mà i assimilables).

9.5. DISPOSICIONS ESPECIFIQUES DE SEGURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.

Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms
o diversos treballadors autònoms, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i
salut durant l'execució de l'obra, que serà un tècnic competent integrat en la direcció facultativa.
Quan no calgui la designació de coordinador, les funcions d'aquest seran assumides per la direcció
facultativa.
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9.6. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS
DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.

9.6.1. INTRODUCCIÓ.
La llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, modificada per la llei 25/2009
de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el llibre accés a les activitats
de servies i el seu exercici determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir
un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les
condicions de treball.
Així són les normes de desenvolupament reglamentari les que han de fixar les mesures mínimes
que es deuen adoptar per a l'adequada protecció dels treballadors.
Entre elles es troben les destinades a garantir la utilització pels treballadors a la feina d'equips de
protecció individual que els protegeixin adequadament d'aquells riscos per a la seva salut o la seva
seguretat que no es puguin evitar o limitar-se prou mitjançant la utilització de mitjans de protecció
col·lectiva o l'adopció de mesures d'organització a la feina.

9.6.2. OBLIGACIONS GENERALS DE L'EMPRESARI
Farà obligatori l'ús dels equips de protecció individual que a continuació es desenvolupen.



Pantalla de protecció per a soldadura autògena i elèctrica.

9.6.3. PROTECTORS DE MANS I BRAÇOS


Guants contra les agressions mecàniques (perforacions, corts, vibracions).



Guants de goma fins, per a operaris que treballin amb formigó.



Guants dielèctrics per a B.T.



Guants de soldador.



Canelleres.



Mango aïllant de protecció en les eines.

9.6.4. PROTECTORS DE PEUS I CAMES






Calçat proveït de sola i puntera de seguretat contra les agressions mecàniques.
Botes dielèctriques per a B.T.
Botes de protecció impermeables.
Polaines de soldador.
Genolleres.

Projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 10 kWn al
CEIP Onze de Setembre de Sant Quirze del Vallès

9.6.5. PROTECTORS DEL COS


Crema de protecció i pomades.



Armilles, jaquetes i mandils de cuir per a protecció de les agressions mecàniques.



Vestit impermeable de treball.



Cinturó de seguretat, de subjecció i caiguda, classe A.



Faixes i cinturons antivibracions.



Perxa de B.T.



Banqueta aïllant classe I per a maniobra de B.T.



Llanterna individual de situació.



Comprovador de tensió.

9.6.6. PROTECTORS DEL CAP


Cascos de seguretat, no metàl·lics, classe N, aïllats per a baixa tensió, amb la
finalitat de protegir als treballadors dels possibles xocs, impactes i contactes
elèctrics.



Ulleres de muntura universal contra impactes i antipols.



Màscara antipols amb filtres protectors.

Sabadell, 24 maig de 2021

Andrés Cano Pardo
Enginyer Tècnic Industrial
CETIB Col·legiat nº 26.548

Projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 10 kWn al
CEIP Onze de Setembre de Sant Quirze del Vallès

DOCUMENT IV:
PRESSUPOST i AMIDAMENTS
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AMIDAMENTS VALORATS

REF.

Unitat CONCEPTE

CAPÍTOL 1:

QTAT.

PREU/UT.

IMPORT

24

75

1.800,00 €

ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA

1.01
PA
ESTRUCTURA FV COPLANAR
Subministrament i instal∙lació de conjunt de subjecció del camp
fotovoltaic en coberta inclinada. L'estructura sera coplanar a xapa
grecada està compasada per perfils d'alumini on reposarà el panell, amb
inclinació.
- Perfils de 3,35 tipus Solar-Fix de Fischer o similar
- Conjunt pletina connexió de perfils guia
- Grapes panells
- Cinta galvànica separació perfil/xapa coberta
- Rosca-xapa o rematxe sobre xapa grecada, segons càlculs estructra
- Manual d'instal∙lació
- Muntatge de l'estructura "in situ"

1.800,00 €

TOTAL CAPÍTOL 1:

CAPÍTOL 2:

CAPTACIÓ

2.01

MÒDUL FOTOVOLTAIC JAM72S10‐410/MR MC4

Ut.

24

135

3.240,00 €

1

95

95,00 €

Subministrament i instal∙lació de mòdul fotovoltaic JA Solar de silici
monocristal∙lí o similar de 410Wp de potència. 12 anys de garantía del
producte i 25 anys de garantia de producció. Similar o equivalent, de
característiques iguals o superiors.
2.02
PA
ACCESSORIS DE CONNEXIÓ
Subministrament i instal∙lació de cablejat, connectors i peces de
subjecció de cablejat per adequació dels mòduls reutilitzats en funció
dels nous camps solars i les seves geometries. Inclou petit material i
accessoris.

3.335,00 €

TOTAL CAPÍTOL 2:

CAPÍTOL 3:

INVERSOR/S

3.01

FRONIUS SYMO 10.0‐3‐M

Ut.

1

2181

2.181,00 €

1

210

210,00 €

Subministrament i instal∙lació inversor fotovoltaic trifàsic CC/CA marca
FRONIUS SYMO 10.0-3-M o similar, de 10 kW de potència nominal de
sortida d'ona sinusoïdal a 400V-50Hz i tensió màxima CC de 1000Vcc.
Inclou proteccions de voltatge, freqüència, funcionament en illa i vigilant
d'aïllament. Similar o equivalent, de característiques iguals o superiors.

3.02

PA

ACCESSORIS DE CONNEXIÓ
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Subministrament i instal∙lació de petit material i accesoris per al
muntatge mural de l'equip en pared plana de la coberta. Inclou petit
teulat de xapa per evitar el Sol directe.

2.391,00 €

TOTAL CAPÍTOL 3:

CAPÍTOL 4:

DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

4.01

CABLEJAT ZZ‐F (AS) 1,8 KV DC‐06/1KV 1x4 mm2

90

2,1

189,00 €

4.02
ml.
SAFATA METÀL·LICA 100X60 mm
Subministrament i instal∙lació de safata metàl∙lica galvanitzada cega amb
tapa de dimensions 60x100 model Multivia o similar per a conducció del
cablejat en el camp fotovoltaic i CA. Inclou elements de fixació, petit
material i accessoris.

45

21,5

967,50 €

4.03
ml.
CABLE RZ1‐K(AS) 4X10mm2
Subministrament i instal∙lació de cable tetrapolar de tensió assignada
0,6/1 kV, de secció 4x10mm2 amb conductor de coure Classe 5 (-K),
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a
base de poliolefina amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Per
a connexionat des de l'interior dels inversors fins a la sortida de la caixa
de proteccions AC. Fase R-S-TN. Metres totals entre 4 cables.

160

1,65

264,00 €

3

6,45

19,35 €

40

0,98

39,20 €

45

1,65

74,25 €

ml.

Subministrament i instal∙lació de cable unipolar solar de tensió assignada
0,6/1 kV, amb conductor de coure Classe 5 (-K), aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a base de poliolefina amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Per a connexionat entre files
de panells. Cable negre i vermell

4.04

ml.

TUB ACER 40 mm

Subministrament i instal∙lació de tub rigid d'acer de 40 mm de diametre
nominal, resistència a l'impacte de 20J, resistència a la compressió de
40000N. Inclou el material de fixació i accessoris necessarisper la baxada
per la façana nord/baixant a quadre general.
4.05

ml.

CONDUCTOR DE TERRA ‐ 1x4 mm2

Subministrament i instal∙lació de cable de coure 1x4mm2 de secció, tipus
H07V-K amb aïllament de PVC fins a 750V color groc i verd, per a
interconnexionat de l'estructura metàl∙lica i marcs dels mòduls
fotovoltaics formant línies de terra unint les seves carcasses metàl∙liques
i i panells i fins a la línia de terra col∙lectora principal d'estructures.

4.06

ml.

CONDUCTOR DE TERRA ‐ 1x10 mm2

Subministrament i instal∙lació de cable de coure 1x10mm2 de secció,
tipus H07V-K amb aïllament de PVC fins a 750V color groc i verd, per a
interconnexionat de inversor fotovoltaic formant línies de terra unint les
seves carcasses metàl∙liques i i panells i fins al terra del quadre
general/punt de connexió
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4.06

ml.

3

SAFATA/CANAL 100x60 AMB TAPA

7,8

23,40 €

Subministrament i instal∙lació de canal tapa cega de dimensions 60x100
tipus UNEX o similar zona inversr. Inclou elements de fixació, petit
material i accessoris.

1.576,70 €

TOTAL CAPÍTOL 4:

CAPÍTOL 5:

PROTECCIONS

5.01

QUADRE PROTECCIONS CC i CA

PA

1

1400

1.400,00 €

175

175,00 €

Subministre i instal∙lació d'armari de proteccions continua i alterna (per
separat CC/CA)
Fusible seccionable DC 10x38 de 16A d'intensitat nominal i
1000V
Portafusible unipolar 10x38 PMF 32A i 1000V

5.02

4

Descarregador de sobretensions DC Tipus 2

4
2

Descarregador de sobretensions AC Tipus 2 Ip 40kA 4-40/400V

1

PIA magnetotèrmic 4P - corba C - Intensitat nominal 20A - 10kA

1

Interruptor diferecial 4P 40A i sensibilitat 30mA

1

Armari IP 65 amb PG per entrada i sortida de cablejat, bornes
de connexió, punteres i accessoris de connexionat i petit
material. Dos de 12 mòduls.

2

Ut.

1

CONNEXIÓ QUADRE GENERAL BAXA TENSIÓ

Subministrament i instal∙lació de magnetotèrmic 4P - corba C - Intensitat
nominal 20A - 6kA situat al costat del quadre general. Degudament
identificat i rotulat. En una caixa superficial de 8 mòduls.

1.575,00 €

TOTAL CAPÍTOL 5:

CAPÍTOL 6:

MONITORITZACIÓ

6.01
Ut.
PLC internet
Subministre i instal∙lació PLC tipus TP-link o similar amb cable per
obtenció del wifi i connexió del meter amb cable ethernet cat. 5
apantallat.

1

175

175,00 €

6.02
ml.
COMPTADOR BIDIRECCIONAL
Subministre i instal∙lació comptador bidireccional amb lectura indirecta
per transformadors toroidals tipus Fronius Smart Meter TS 50kA-3. Es
podrà instal∙lar en la caixa del magnetotèrmic 4P al costat del quadre
general. Similar o equivalent, de característiques iguals o superiors.

1

325

325,00 €

TOTAL CAPÍTOL 6:

500,00 €
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CAPÍTOL 7:

SERVEIS AUXILIARS PER A LA INSTAL·LACIÓ

7.01

Mitjans d'elevació de material a la coberta amb
camió‐ploma

PA

1

600

600,00 €

Lloguer camió ploma de 4 hores, servei bàsic, per pujar el material de
panells + estructura triangular a coberta.

600,00 €

TOTAL CAPÍTOL 7:

CAPÍTOL 8:

LEGALITZACIÓ

8.01
PA
DOCUMENTACIÓ I TRAMITACIÓ LEGALITZACIÓ
Legalització instal∙lació completa. Inclou CIE, certificats equips, memoria
subvenció generalitat, així com tota la documentació requerida per la
propietat. Taxes de registre RAC i inspección inicial OCA incloses.

1

800

800,00 €

TOTAL CAPÍTOL 8:

CAPÍTOL 9:

IMPREVISTOS OBRA

9.01

IMPREVISTOS

PA

1

800,00 €

1125

1.125,00 €

Partida a justificar durant la instal∙lació, prèvia acceptació de la Direcció
Facultativa i la propietat en concepte d'imprevistos durant el transcurs
de l'obra

1.125,00 €

TOTAL CAPÍTOL 9:

CAPÍTOL 10:

SEGURETAT I SALUT

10.01

PLÀ DE SEGURETAT ESPECÍFIC

PA

1

450

450,00 €

Plà de seguretat específic a desenvolupar a travès del projecte tècnic i
específic d'aquesta obra.
10.02

PA

EQUIPS PROTECCIÓ COL·LECTIVA I INDIVICUAL

1

325

325,00 €

10.03

PA

PRIMERS AUXILIS

1

180

180,00 €

10.04

PA

Linia de vida pared zona inversor

1

1115

1.115,00 €

1

1875

1.875,00 €

Subministre i instal∙lació de linia de vida certificada de 10 metres linials model
KAITARI FLOOR LINE sobre murete (pared inversor). Inclou dos carros i cargoleria
necessaria.

10.05

PA

Linia de vida perimetral

Subministre i instal∙lació de linia de vida certificada de 30 metres linials model
KAITARI FLOOR LINE sobre xapa grecada. Inclou dos carros i cargoleria
necessaria.
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TOTAL CAPÍTOL 10:

3.945,00 €

TOTAL EXECUCIÓ + MATEIAL + SEGURETAT I SALUT
Despeses Generals (13%)
Benefici Industrial (6%)
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE
I.V.A. (21%)

17.647,70 €
2.294,20 €
1.058,86 €
21.000,76 €
4.410,16 €

PRESSUPOST TOTAL D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE AMB IVA

25.410,92 €

Andrés Cano Pardo
Enginyer Tècnic Industrial
CETIB Col·legiat nº 26.548
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DOCUMENT V:
REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Coberta

Paret inversor CC/CA + proteccions
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Quadre General

Baixada CA
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Recorregut CA fins a quadre general

Plantejament inicial línia de vida perimetral, com indica el pressupost valorat
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Plantejament inicial línia zona inversor, com indica el pressupost valorat
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DOCUMENT VI:
PLÀNOLS

LOCALITZACIÓ, SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT
IMPLANTACIO_INSTAL·LACIO_FV
UBICACIO_EQUIPS
ESQUEMA_UNIFILAR
CONNEXIONAT_MODULS_FV
ESTRUCTURA_FV
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DOCUMENT VII:
PLÀ DE TREBALL
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1

RELACIÓ D’ACTIVITATS PER L’EXECUCIÓ DEL
PROJECTE

A continuació es detallen el conjunt de tasques a realitzar per la correcte execució del
projecte.

1.1. Actuacions prèvies

La primera actuació encomanada al Contractista és verificar que les dades del Projecte
són reals, sense que s’hagin produït noves dades que interfereixin les obres. No es
començarà cap activitat fins que aquesta no estigui totalment finalitzada. Les sub‐tasques
incloses en aquesta activitat són:
1. Verificar amb la DF la solució adoptada
2. Comprovar l’estat de la coberta
3. Tramitar permisos i autoritzacions

1.2. Obra civil per adequació d’accessos
En aquest projecte no caldrà adequar els accessos al camp fotovoltaic, donat que els
mateixos es consideren suficients. Sí caldrà adequar la coberta en termes de seguretat i salut i
línia de vida.

1.3. Execució de la instal∙lació
És l’activitat que conté totes les tasques relacionades directament amb l’execució de
l’obra. Es pot dividir en els quatre elements a instal∙lar:
1. Subministrament i instal∙lació de les estructures de suport dels mòduls FV.
2. Subministrament i instal∙lació dels mòduls FV.
3. Subministrament i instal∙lació d’inversors i proteccions.
4. Subministrament i instal∙lació dels equips de mesura.
5. Connexió elèctrica dels elements.

1.4. Implantació de les mesures de seguretat i salut
Aquesta activitat contempla les següents tasques:
1. Col∙locació de cartells d’obra
2. Vallat d’obra
3. Instal∙lació de proteccions col∙lectives
4. Retirada de vallat d’obra

1. Pla de control de qualitat
El control de qualitat es realitzarà a través de les proves de funcionament, que es
realitzaran un cop finalitzi l’obra.

2. Verificació documental
La verificació documental es realitzarà durant el transcurs de tota l’obra.
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DOCUMENT I:
MEMÒRIA TÈCNICA I ANNEXOS
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1. ANTECEDENTS
En una aposta per canviar el model energètic actual i avançar cap a la sobirania energètica,
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès té com a objectiu la generació d’energia solar de km0
procedent d’energia fotovoltaica per auto-abastir elèctricament part dels seus consums i molt
possiblement en una futura fase d’ampliació optar per l’autoconsum col·lectiu per abastir més
establiments municipals i/o ciutadans del seu voltant més proper.
En un estat d’emergència climàtica els ajuntaments han de ser un punt clau cap a una Transició
Energètica on l’eficiència energètica i la generació renovable local juguen un paper fonamental per
assolir aquests objectius.
A través de la Subvenció del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 20202024 - Generalitat de Catalunya en el marc europeu per a la mitigació del canvi climàtic, l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès està adherit al Pacte d’alcaldes i alcaldesses, un compromís voluntari
dirigit als ens locals per a reduir en un 20% les emissions CO2 per al 2020, mitjançant l’increment
d’un 20% de les energies renovables i una reducció del consum
energètic del 20%. Els municipis donen compliment a aquest compromís amb la implementació del
Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES), un document estratègic local que inclou un inventari de
les emissions i les accions a dur a terme, que calen avaluar i actualitzar cada quatre anys.

2. OBJECTE I TITULAR
2.1. OBJECTE

El present document té per objectiu definir les condicions tècniques de la instal·lació solar
fotovoltaica connectada a la xarxa interna que es té previst realitzar sobre la coberta del CEIP
Purificación Salas Xandri de Sant Quirze del Vallès Ronda Arraona s/n, 08192 Sant Quirze del
Vallès, Barcelona, en regim d’autoconsum directe amb compensació d’excedents.
La instal·lació fotovoltaica tindrà una potència nominal de 10 kWn i es connectarà en règim
d’autoconsum de petita potència segons RD 1.699/2011 del 18 de novembre, pel qual es regula la
connexió a la xarxa d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica de petita potència i RD
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244/2019 pel que es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats
de subministrament amb autoconsum.
L’objectiu principal de la instal·lació projectada és la generació d’energia elèctrica provinent de fonts
renovables per poder abastir part del consum de l’emplaçament.
La instal·lació s’ha dissenyat de manera que es pugui aprofitar el màxim d’energia elèctrica generada
de forma renovable, abocant els excedents a la xarxa.

2.2. TITULAR

El titular de la instal·lació serà l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès El resum de les dades són les
següents:
Titular de la instal·lació:
Nom: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
CIF: P0823800H
Adreça: Plaça de la Vila, 1, 08192 Sant Quirze del Vallès
Promotor de la instal·lació:
Nom: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
CIF: P0823800H
Adreça: Plaça de la Vila, 1, 08192 Sant Quirze del Vallès
Enginyeria:
Nom: SOM CONFORT SOLAR, SCCL
CIF: F67136473
Adreça: Avinguda 11 de setembre, 75 – baixos (08208 – Sabadell, Barcelona)
Coordinació de Seguretat:
Nom: Medea prevencio i seguretat SL
CIF: B64156532
Adreça: Avenida catalunya 109 – Loc (08756 – La palma de cervelló – Bacelona)
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3. EMPLAÇAMENT I ACCESSOS
La instal·lació s’ubicarà al CEIP Purificación Salas Xandri de Sant Quirze del Vallès. A continuació
es detalla la situació geogràfica de l’edifici:

Coordenades UTM

422879,9 ; 4598565,8 huso 31

Coordenades geogràfiques

41.53491, 2.07536

Ref. Cadastral

2987001DF2928N0001EX

Codi Postal

08192

Direcció Postal

Ronda Arraona s/n

Figura 1. Ubicació Instal·lació Font: Google maps
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3.1. TAULA RESUM DEL PROJECTE

TAULA RESUM DEL PROJECTE
Producció anual (kWh/any)

13.116

Potència nominal (kWn)

10

Potència pic (kWp)

10,25

P.E.C del projecte amb IVA (€)

26.184,58

Potència i nombre de mòduls fotovotaics

410Wp i 25 panells

Estalvis generats anualment (€/any)

1800

Potència i nombre d’inversors

1 inversor de 10 kWn

Cobertura solar (%)

14,5%

Estalvi CO2 anual (kg/any)

6.159

Amortització sense subvencions

14
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3.2. RESUM DEL PRESSUPOST
CAPÍTOLS

IMPORT

CAPÍTOL 1: ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA

2.375,00 €

CAPÍTOL 2: CAPTACIÓ

3.470,00 €

CAPÍTOL 3: INVERSORS

2.266,00 €

CAPÍTOL 4: DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

1.779,00 €

CAPÍTOL 5: PROTECCIONS

1.575,00 €

CAPÍTOL 6: MONITORITZACIÓ

500,00 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL PEL CÀLCUL DEL (I.C.I.O):

11.965,00 €

CAPÍTOL 7: SERVEIS AUXILIARS PER LA INSTAL∙LACIÓ

1.500,00 €

CAPÍTOL 8: LEGALITZACIÓ

800,00 €

CAPÍTOL 9: IMPREVISTOS D'OBRA

1.125,00 €

CAPÍTOL 10: SEGURETAT I SALUT

2.795,00 €

TOTAL EXECUCIÓ + MATERIAL + SEGURETAT I SALUT

18.185,00 €

Despeses generals (13%)

2.364,05 €

Benefici Industrial (6%)

1.091,10 €

PRESSUPOST D'EXECUCCIÓ PER CONTRACTE

21.640,15 €
I.V.A. (21%)

PRESSUPOST D'EXECUCCIÓ PER CONTRACTE AMB IVA

4.544,43 €
26.184,58 €

El pressupost per a l’execució del projecte corresponent a la instal∙lació fotovoltaica per autoconsum de
10kW sobre la coberta del CEIP Purificació Salas i Xandri de Sant Quirze del Vallès és de (# 21.640,15 #) IVA
no inclòs.
Sabadell a 28 de Maig de 2021

El Facultatiu,
Andrés Cano
Enginyer Tècnic Industrial Col∙legiat nº 26.548
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4. NORMATIVA APLICABLE
 Ordre 9 de març de 1971 per la que s’aprova la Ordenança General de Seguretat i higiene en el

treball.
 Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en

centrals elèctriques i centres de transformació.
 Llei 31/1995 Reglament de Seguretat i Higiene en el treball. Aprovada pel Reial Decret 1829/1995, de

10 de Novembre.
 Decret 308/1996, de 2 d’agost, sobre procediment administratiu aplicables a les instal∙lacions en

règim especial.
 Reial Decret 1627/97 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
 Llei del Sector Elèctric 54/1997 del 24 de novembre de 1997, estableix un nou marc de funcionament

del sistema elèctric Espanyol. Estableix un règim especial per aquelles instal∙lacions que utilitzen fonts
d’energia renovables, amb una potència instal∙lada menor de50MW.
 Reial Decret 2818/1998 del 30 de Novembre sobre producció d’energia elèctrica per a instal∙lacions

alimentades per recursos o fonts d’energia renovable, residus i/o cogeneració. Defineix les condicions
per a acollir-se al règim especial de producció d’energia elèctrica, així com determina les primes que es
poden obtenir amb la venta d’energia elèctrica.
 Reial Decret 1955/2000 de l’1 de desembre, per el que es regulen les activitats de transport, distribució,

comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal∙lacions d’energia elèctrica.
 Reial Decret 614/2001 Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors

vers el risc elèctric.
 Decret 352/2001, de 18 de desembre, sobre procediment administratiu aplicable a les instal∙lacions

d’energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica (DOGC 3544, de02/01/2002).
 Reial Decret 842/2002 del 2 d’agost pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió

(REBT) i les seves instruccions complementàries.
 Ordre de 30 de setembre de 2002, per la que se estableix el procediment per prioritzar l’accés i la

connexió a la xarxa elèctrica per evacuació d’energia de les instal∙lacions de generació contemplades en
el RD 2818/1998 sobre producció d'energia elèctrica per instal∙lacions proveïdes per recursos o fonts
d'energia renovables, residus i cogeneració.
 Reial Decret 314/2006 del 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació.
 Reial Decret 1110/2007, de 24 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament unificat de punts de mesura del

sistema elèctric.
 Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel que s’aprova el document bàsic «DB-HR Protecció vers al

Projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 10 kWn al
CEP Purificación Salas Xandri de Sant Quirze del Vallès

soroll» del Codi Tècnic de l’edificació i es modifica el Reial Decret 314/2006.
 RD 1699/2011, de 18 de novembre, pel que es regula la connexió a xarxa d’instal∙lacions de producció

de petita potència.
 Condicions Tècniques de l’IDAE d’instal∙lacions solars fotovoltaiques connectades a xarxa, publicades

al 2011.
 RD 1/2012, de 27 de gener pel que es procedeix a la suspensió dels procediments de preasignació de

retribució i a la supressió dels incentius econòmics per a noves instal∙lacions de producció d’energia
elèctrica a partir de cogeneració, fonts d’energia renovables i residus.
 Llei 24/2013, de 26 de desembre del Sector Elèctric, en el seu article 9 defineix l’autoconsum i distingeix

vàries modalitats d’autoconsum.
 RD 413/2014, de 6 de juny que regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts

d’energia renovables, cogeneració i residus.
 RD244/2019 d’autoconsum, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas,

técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.
 Normativa CPR (Construction Products Regulation), de l’1 de juliol de 2016, pel qual es regula la

seguretat dels materials utilitzats en la construcció front al foc i matèries perilloses.
 Condicions tècniques que han de complir les instal∙lacions fotovoltaiques per a la connexió a la xarxa

de distribució d’ENDESA.
 Reial Decret‐llei 15/2018, del 5 d’Octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la

protecció dels consumidors.

5. TAULA RESUM CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTALꞏLACIÓ

A continuació s’indiquen els principals components que integren la instal∙lació:


Mòduls solars fotovoltaics (plaques o panells solars)



Inversors solars per connexió a xarxa



Estructura de suport dels mòduls; inclou sistema de fixació



Instal∙lació elèctrica DC; inclou el cablejat, canalitzacions i quadre proteccions DC



Instal∙lació elèctrica AC; inclou el cablejat, canalitzacions i quadre proteccions AC



Sistema de seguretat de posada a terra
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Sistema i connexió a xarxa interior



Sistema de monitoratge energètic



Sistemes de seguretat pel manteniment

Pel present projecte, es preveu la implantació de la instal∙lació i els seus elements segons els plànols de
definició del projecte, tal i com es pot veure en aquesta imatge de detall

Figura 2. Layout distribució panells

DADES GENERALS ARQUITECTÒNIQUES

Tipus d’integració:

Coberta plana transitable

Inclinació (graus)

2º

Orientació (graus azimut)

+7º (sud-oest)
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TIPUS INSTAL·LACIÓ
Tipologia

Autoconsum Fotovoltaic amb compensació d’excedents, a xarxa interior

CUPS

ES0031405055299001ZW0F

Potència contractada/Tarifa
Referència Cadastral

P1 31,17 P2 31,17 P3 31,17 / 3.0A
2987001DF2928N0001EX

DADES PLANTA FOTOVOLTAICA
Nom que identifica la instal·lació

Fotovoltaica Autoconsum CEIP Purificación Salas Sant Quirze del Vallès

Grup i subgrup de classificació

b.1.1

Potencia pic (kWp)

10,25

Potència nominal (kW)

10

Tipus de connexió

Trifàsica

Tipus d’estructura suport

Lastre (pes) a 15 graus -> solarblocs

INVERSOR/S DE POTÈNCIA
Número d’inversors de potència

1

Model d’inversor

Fronius Symo 10.0-3-M Full. Similar o equivalent, de característiques

iguals o superiors
Potència dels inversors (kW)

10

Tensió/Freqüència

400/50Hz

CAMP FOTOVOLTAIC
Número total de mòduls

25

Tipus tecnologia i model

Crista·lins - JA Solar 410 W silver frame half-cut. Similar o equivalent,

de característiques iguals o superiors
Potència dels mòduls (Wp)

410

Composició. Nº strings

St. 1: 13 mòduls + St.2: 12 mòduls

Superfície Total

50,16 m2

Orientació del mòduls - azimut

+48º

Inclinació dels mòduls

15 º

Intensitat màxima mòdul Imp

9,79 A

Tensió màxima mòdul Vmp

41,88 V

Intensitat curtcircuit Isc mòdul

10,45A

Tensió circuit obert mòdul Voc

50,12 V

DADES GENERACIÓ
Estimació energia generada kWh/any

13.116

Producció específica KWh/KWp

1.278,43

Estalvi de CO2 (kg/any)

6.159
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6. DESCRIPCIÓ DEL TIPUS D’INSTALꞏLACIÓ

La instal·lació fotovoltaica es connectarà en règim d’autoconsum directe, segons RD 1.699/2011 del
18 de novembre, pel qual es regula la connexió a la xarxa d’instal·lacions de producció d’energia
elèctrica de petita potència i RD 244/2019 pel que es regulen les condicions administratives, tècniques
i econòmiques de les modalitats de subministrament amb autoconsum.
Tota l’energia generada per la instal·lació es connectarà en règim d’autoconsum directe amb
compensació d’excedents. La tarifa és 3.0. A continuació es presenta un quadre explicatiu:

Potència contractada (kW)

Potència pic de la instal·lació
Fotovoltaica (kWp)

P1 – 31,17 P2 – 31,17 P3 – 31,17

10,25

Segons el RD244/2019 la modalitat d’autoconsum amb compensació d’excedents. Acollida a
compensació i la connexió es realitzarà en la instal·lació interior del titular al embarrat del quadre
elèctric principal.

Es decideix fer una primera instal·lació per realitzar autoconsum directe i en una segona fase
d’ampliació es valorarà la seva modificació i ampliació per reconvertir-la en autoconsum compartit.
De moment, per aquest tipus d’instal·lació que no generarà gairebé cap tipus d’excedent, no compensa
el sobre cost tècnic, econòmic i administratiu de fer-la col·lectiva.
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7. ESTUDI ENERGÈTIC I DE RENDIMENTS

7.1. Premisses de dimensionat

El dimensionament s’ha realitzat a partir dels següents paràmetres:


Taula de dimensionament del Ajuntament de Sant Quirze, segons consums del establiment segons
document Ref. Expedient: 313/2019/SQVPT



Instal∙lació d’autoconsum segons RD244/2019



En l’elaboració del present Projecte es disposa dels plànols del Projecte As-built,. La informació que no
ha estat subministrada ha estat obtinguda per Som Confort Solar a les visites realitzades al
emplaçament.



Potència contractada en períodes 31,17 kW P1, 31,17 kW P2, 31,17 kW P3.



Situació geogràfica: La irradiació i temperatura local s’han obtingut de la base de dades de la plataforma
"Photovoltaic Geographical Information System" (PVGIS) desenvolupada pel Centre de l’Energia de la
Comissió Europea (Joint Research Centre) i amb el programa de simulació PV∙SOL.



A continuació es pot veure l’orientació:
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1
2

3

Figura 3. Ubicació dels equips

Es plantegen les següents accions:


A la zona 1 els mòduls es col∙locaran a la coberta plana, que es una coberta transitable 1º amb algun
desnivell desigual a salvar durant la instal∙lació.



El sistema s’ha dissenyat per tenir la màxima potència i optimitzar l’ombrejat existent.



A la zona 2 es on es troba l’inversor fotovoltaic, a dins, a la sala comptadors i quadre general.



A la zona 3, serà el punt de baixada del cablejat fins al quadre de proteccions.

Es manté la distribució mantenint l’azimut de l’edifici.
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La planta quedaria configurada de la següent manera:

Nº de

Potència

Nº mòduls

Nº de

Inversor

Potència

AIGUA DE

mòduls

unitària

per sèrie

sèries

(kWn)

total (kWp)

LA NAU

(Wp)

Total:

13

410

13

1

5,33

Sud-oest

12

410

12

1

4,92

Sud-oest

25

410

13 +12

2

10,25

Sud-oest

1x10

Per a dur a terme l’estimació de l’energia que produirà anualment la instal·lació, s’han utilitzat les
dades meteorològiques facilitades per PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System), de
l’Institute for Energy and Transport (IET) pertanyent al Joint Research Centre, de la Comissió Europea
(Unió Europea), per a la ciutat de Sant Quirze del Vallès. El PVGIS és una eina desenvolupada sota
l’acció SOLAREC per a contribuir a l’aplicació de les energies renovables a la Unió Europea com
una manera sostenible de subministrar l’energia a llarg termini mitjançant la realització de nous
desenvolupaments i tecnologies.

P h o t o v o l t a i c G e o g r a ph i ca l
System (PVGIS)

European Commission, Joint Research Centre Institute
for Energy, Renewable Energy Unit
Via Fermi 2749, TP 450, 210 27 Ispra (VA), Italy
tel: +39 0332 785273, fax: +39 0332 789268

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/

I nf orm a ti o n
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Les dades d’irradiació i temperatura en el punt del projecte segons PVGIS són les següents:

S’ha utilitzat el programa PV·SOL dibuixant la ubicació dels obstacles i de la instal·lació per obtenir
possibles pèrdues per ombrejat:
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Coberta

A continuació es presenten els resultats de la simulació de l’estimació de la producció anual que s’ha
realitzat amb el programa PV·SOL:

Tal i com es pot observar als resultats de la simulació, s’espera que la producció anual de la instal·lació
fotovoltaica se situï en 13.116 kWh i que el mes en el que s’assoleixi la punta de producció sigui el
mes de juliol, tal i com es pot observar a la següent figura, on apareix la representació gràfica de la
producció estimada diària per a cada mes i per unitat de potència instal·lada (kWh/kWp):
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Figura 4. Energia generada mes a mes

La cobertura solar estimada és la següent:

Figura 5. Cobertura solar mes a mes
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8. DESCRIPCIÓ DE LA INSTALꞏLACIÓ
La instal·lació fotovoltaica presenta una potència nominal de 10 kWn, composada per 25 mòduls
fotovoltaics de 410W amb una potència total pic de 10 kWp i es connectarà en regim d’autoconsum
en la línia interior de l’edifici. S’ha dissenyat amb 2 strings, de 13 i 12 mòduls respectivament
Els mòduls s’instal·laran en una coberta plana transitable per acollir mòduls solars mitjançant uns
blogs de formigó (solar-blocs) ja amb la inclinació de 15 graus sense d’alumini. Les estructures
presentaran la orientació de l’edifici i la inclinació de 15 graus.
Coberta disponible :

Figura 6. Disponibilitat d’espais
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La connexió dels mòduls es durà a terme mitjançant els connectors ràpids que duen incorporats.
En la configuració dels strings s’han tingut en compte els obstacles i possibles ombrejaments d’arbres
o edificis colindants.
En el cas d’escollir perfils d’alumini per l’estructura, aquests seran d’alumini anoditzat i s’ancoraran
sobre la coberta mitjançant daus de formigó (lastre) i tac químic especials per a aquest tipus
d’instal·lació. Els mòduls es subjecten als perfils d’alumini mitjançant grapes de subjecció.
Es recomana la instal·lació amb solar-blocs

Figura 7. Exemple Solar-Bloc en coberta plana del edifici

A continuació es mostraran els paràmetres elèctrics definits per aquesta instal·lació:

Poten
FV
Nº mòduls

cia
mòdul

Vmp *CC
(V)*

Imp
String

Voc CC

Isc String

(V)*

CC (A)*

CC (A)*

(W)

Potencia
pic
(Wp)

MPPT 1

13

410

544,44

9,79

651,56

10,45

5330

MPPT 2

12

410

502,56

9,79

601,44

10,45

4920

TOTAL

25
*Condicions Standard de mesura (STC). 100W/m2, AM 1,5 i 25ºC temp

10250
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El dimensionament dels strings s’ha dissenyat de tal manera que la tensió de la mateixa es situï a
l’interval MPP o rang de tensió de l’inversor en el que aquest és capaç de seguir el punt de màxima
potència, optimitzant així el rendiment de la instal·lació.
La caixa de protecció de corrent continua inclourà: fusibles PV 1000 Vdc de 15 o 16 A gPV.
També s’incorporaran descarregadors de sobretensions tipus II i el seccionador manual en càrrega
estarà incorporats dins del inversor com això ho acredita l’homologació de l’equip, per MPPT.
En cas d’instal·lar un inversor sense seccionador manual, s’incorporarà un seccionador extern de tall
en càrrega a la caixa de proteccions en continua.
A la sortida de la caixa de protecció de corrent continu, l’string anirà a l’inversor de potència que es
connectaran pels connectors destinats d’entrada per garantir els seguiments independent dels
seguiments definits.
A la sortida de l’inversor de potència hi haurà la caixa de protecció d’alterna per protecció de la línia
mitjançant un interruptor magneto-tèrmic i un relé diferencial de tipus A i un sobretensions d’alterna
per transitòries, que aniran directament al quadre de protecció i mesura de la fotovoltaica, a la sortida
de la qual es connectarà amb el quadre principal del l’edifici.

L’inversor de potència i els quadres de protecció estaran al interior del edifici, a una paret interior
específicament reservada per aquesta instal·lació que es troba a la sala de comptadors, al costat del
menjador.
En aquest cas no s’instal·larà l’inversor al exterior en cap cas.
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La instal·lació i seguint el RD244/2019 comptarà amb el següent:
1. Un equip de mesura bidireccional que mesuri l’energia generada. Serà el mateix comptador

de companyia i que es troba a l’exterior.

Figura 7. Esquema de principi

La connexió es realitzarà en la línia interior de l’edifici. En el quadre principal del edifici, aigües avall
del IGA General.
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Figura 8. Punt de Connexió. Quadre general edifici

Totes les dades seran enviades via wifi mitjançant la monitorització del inversor i la seva plataforma
web.
Per tant s’instal·larà el meter corresponent i la connexió wifi via PLC amb cable per connectar amb
el router del edifici.

8.1. MÒDULS FOTOVOLTAICS I CAMP FOTOVOLTAIC

La instal·lació s’ha dissenyat amb mòduls mono-cristal·lins de 144 cèl·lules de 410 Wp de potència i
tecnologia mono-PERC i una eficiència d’almenys el 20,4%. Els mòduls compliran les següent
normatives i disposaran dels certificats següents:
-

Marcat CE segons la Directiva 2006/95/CE del Parlament Europeu.

-

IEC61215 (UNE-EN 6125) per a mòduls fotovoltaics de silici cristal·lí per us terrestre.

-

IEC 61730 (UNE-EN 61730, harmonitzada per la Directiva 2006/95/CE,
sobre la qualificació de la seguretat dels mòduls fotovoltaics.

-

Compliment de la norma UNE-EN 50380 sobre informació de les fulles
de dades i les plaques de característiques dels mòduls fotovoltaics.

-

Disposar de sistemes de qualitat en el seu procés de fabricació (normes ISO9001/
ISO14001).

-

Certificat amb control de PID (Potential Induced Degradation)
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A continuació es mostren les característiques principals que han de complir com a mínim els mòduls
fotovoltaics

Especificacions del mòdul:

La garantia del mòdul per desperfectes de fàbrica cobrirà com a mínim 10 anys, a més també garantirà
que la potència nominal real del producte arribarà com a mínim al 97% de la potència nominal
especificada a la placa del producte durant el primer any. A partir del segon any, la reducció anual de
la potència nominal real no superarà el 0,7% durant un període de 24 anys, de manera que en finalitzar
el vint-i-cinquè any, la potència nominal real arribarà com a mínim el 80% de la potència nominal
especificada a la placa del producte.
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Imatge 13.

Mínima garantia

La caixa de connexions dels mòduls porta incorporats díodes de derivació que eviten la possibilitat
d'averia de les cèl·lules, per ombrejats parcials d'un o diversos mòduls. A més a més són de tecnologia
cel·la partida, amb la qual cosa es com si fossin dos mòduls en 1 i no afectaria si la meitat del mòdul
es queda en ombra. Els panells presenten connectors ràpids per a facilitar la connexió dels mòduls. El
marc està fet amb aliatge d’alumini anoditzat i el vidre que cobreix i protegeix les cèl·lules és d’alta
transparència i té un espessor de 3,2mm.
Es subministrarà el manual de instal·lació per compliment amb les estructures a ser instal·lades per
evitar pèrdues de garanties futures.
L’entrega dels mòduls solars es realitzarà separada per corrents de funcionament (IMPP), marcats pel
fabricant, per tal de minimitzar les pèrdues de connexionat (mistmach). Serà condició imprescindible
que el Flash test entregat pel fabricant tingui aquesta classificació i que els mòduls solars vinguin
marcats, per poder fer la distribució en el camp d’una manera ràpida i efectiva.

8.2. INVERSOR O ONDULADOR

La funció bàsica d’aquest equip consisteix en convertir el corrent continu generat pels mòduls
fotovoltaics en corrent altern. La instal·lació constarà de un inversor de 10 kWn.
L’inversor realitza el seguiment del punt de màxima potència del sistema (MMP) en el rang de
tensions indicat a la taula. És a dir, en cada moment, d’acord a les condicions meteorològiques,
l’inversor cercarà la tensió i intensitat de corrents màxims del sistema per a extreure la màxima
potència i així optimitzar la producció d'energia. Disposa de 2 seguidors del punt de màxima potència
(MMP) amb 2 àrees d’entrada diferenciades. En aquest cas s’utilitzaràn 2 MPPT.
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Els inversors hauran de complir amb la normativa vigent per a aquest tipus d’instal·lacions, amb la
següent normativa que se cita a continuació:


Directiva de Baixa Tensió 2014/35/UE



Directiva de Compatibilitat Electromagnètica 2014/30/UE



Compleix amb la normativa establerta en el Reial Decret 1669/2011 sobre
connexió d’instal·lacions fotovoltaiques de petita potència a la xarxa de baixa
tensió:

o

Si la tensió a la línia de distribució cau per desconnexió de la mateixa o bé per
caiguda de la xarxa general, l'inversor no genera tensió en aquesta línia, fent
d'aquesta manera impossible el funcionament en illa, segons la norma UNE-EN
62116

o

La connexió automàtica a la xarxa es produeix quan la tensió de la xarxa està dintre
del rang comprès entre 340v i 440v i al mateix temps la freqüència de xarxa és
dintre del rang entre 49Hz i 51Hz. La desconnexió automàtica es produeix de forma
immediata quan la freqüència, la tensió, o ambdues no estan dintre dels límits
esmentats.

o

La desconnexió i reconnexió de l'inversor en el punt d'injecció es controlat pel
software. Aquest software i els seus retocs no són accessibles a l'usuari.

o

Reconnexió a la xarxa en 180seg. Quan la tensió i freqüència es trobin en els limita
establerts.

o

Compliment de separació galvànica segons normativa vigent.

o

Marcatge CE.

S’adjuntaran els certificats per garantir el compliment de les citades normatives.

A continuació es detallen les principals característiques tècniques de l’inversor:
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DADES TÈCNIQUES INVERSOR FRONIUS ‐ 10 KWn

8.3. ESTRUCTURES, SUPORTACIÓ DE MÒDULS, ANCORAMENT I CERTIFICAT DE SOLIDESA

El sistema d’ancoratge i els elements estructurals utilitzats proporcionaran bona resistència als
agents atmosfèrics. L’estructura suportarà vents forts, segons els valors mínims recollits en el Codi
Tècnic d’Edificació (CTE), en el seu apartat sobre “Seguridad Estructural-acciones en la edificación”
(SE-AE), així com altres agents atmosfèrics (pluja, calamarsa, neu, etc.).
Alhora d’instal∙lar els mòduls, les grapes no han d’entrar en contacte amb el vidre davanter i no han
de deformar l'estructura.
Així mateix, cal assegurar que s'eviten efectes d’ombres de les grapes sobre el mòdul i el marc del
mòdul no es pot modificar en cap circumstància.
És imprescindible fer servir com a mínim quatre grapes per cada mòdul, dues grapes a cada costat
llarg del mòdul i seguir les instruccions del fabricant per no perdre la garantia.
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Mitjançant blocs de formigó, tipus solar‐blocs, segons càlcul de vents, s’anclaran els mòduls
fotovoltaics, com en la següent foto exemple.

Figura 10. Estructura solar-bloc

L’empresa instal·ladora haurà d’aportar els càlculs estructurals segons la solució final triada.

El conjunt ha estat dimensionat per a suportar les accions que determina el “Código Técnico de la
edificación” (CTE), en concret el document bàsic sobre “Seguridad estructural”, CTE SE-AE. Les
carregues a considerar són:



Càrrega pel propi pes de l’estructura i mòduls (Acció permanent).



Càrrega pel pes de la neu (Acció variable).



Càrrega pel vent, frontal i de succió (Acció variable).

Les úniques proteccions col·lectives necessàries per treballar en aquesta coberta es la incorporació
de dos trams de línia de vida provisional homologada, a la coberta.
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A continuació es detallen els càlculs de càrrega sobre la teulada:

Càlcul de les càrregues de vent

L’edifici on s’ubicarà la instal·lació fotovoltaica, està composada d’una coberta de morter d’almenys
4cm, transitable.
Aquest tipus d’estructura es capaç de soportar un pes de 500 kg/m2.
La càrrega que provocarà la instal·lació solar és la produïda per el propi pes de la instal·lació, més
les càrregues del vent sobre ella mateixa, així com els pesos adicionals tals com la neu.

Càrrega deguda el pes de la instal·lació (qp)
Pes placa: 22,7 kg que por m2 serà = 22,7 kg /2,0 m2 = 11,35 kg/m2
Pes estructura: 50 kg/m2 (tant en sistema solarbloc com en sistema amb lastre trandicional)
Pes total de la instal·lació és de: 161,35 kg/m2 = 601,637 N/m2.

Càrrega deguda al vent (qe)
Són les produïdes pel vent, tant a tracció com a compresió.
El càlcul de les càrrgues de vent s’ha realitzat segons lo indicat al CTE (SE-AE)
El resultat es donat per la resta entre la càrrega de l’estructura buida i la càrrega deguda a la
instal·lació de panells solars.
La càrrega total és:

qe  qb  ce  c p
On:

qb  0,5    vb

2

 = Dnedistat de l’aire = 1,25 Kg/m3
Vb= Valor bàsic de la velocitat del vent por zones. La zona es pren del mapa de la figura 1.
Ce= Coeficient d’exposició en edificis de fins a 8 plantas. Valor constant de 2.
Cp= Coeficient eòlic o de presió. En aquest cas, cubierta plana, es pren el valor segons la tabla D4.
En aquest cas, Sant Quirze del Vallès es dtroba dentro de la zona C, per aquesta zona, el valor de
la càrrega es de C= 0,52 kN/m2
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Figura 1: zonificació del vent

qb  0,5    vb =0.5x1.25x0.522=0.169
2

Per el càlcul del coeficient de pressió exterior, es preñen els valors del CTE de la taula D.4
(coberta plana), essent la dirección del vent la que es motra en la figura.
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Ce= 2
Cp es prent per un valor d’inclinación de 15º i per les zones F, G, H i Ide la coberta.
Cp(F)= -1.4
Cp(G)= -0.9
Cp(H)= -0.7
Cp(I)= -0.2 0,2
*amb parapetos (0,05)
Para fer el còmput global de les càrregues de la coberta, donat que els panells están repartits per
tota la coberta, es prem el valor més desfavorable.
Cp(F)= -1.4
Força a compressió:

qe  qb  ce  c p = 0.169 x 2x 0 = 0

kN/m2

Força a tracció:

qe  qb  ce  c p = 0.169 x 2x 1.4 =0.4732

kN/m2

Càrregues degudes a la neu (qn)
Les càrregues de neu varien en funció de les zones climàtiques d’hivern i de l’alçada respecte el
mar.
Les zones climàtiques es donen a la figura E.2. El punt en qüestió, es trova en la zona 2.
La alçada de la ubicació respecte el mar és de 188 metros.
Amb aquestes dades, es prem el valor de la càrrega de neu de la taula E.2.
Per una alçada de 188m, a la zona 2, la càrrega de neu és de 0,4 kN/m2 en horizontal.
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El panell está a 15 º respecte a la horitzontal, per lo que la càrrega extra deguda a la neu será de
0,4 kN/m2 x cos15: 0.386
Es considerarà doncs la càrrega = 0.386 kN/m2

Càrrega total sobre la coberta:
Criteri de combinació d’accions:

qt  1,35  q p  1,5  qv  0,5 1,5  qn

kN/m2

qt = 1,35x 1,6135 + 1,5 x 0+ 0,15 x 0,386 = 2,236 kN/m2
La càrrega máxima que haurà d’aguantar la coberta deguda a la instal·lació fotovoltaica és de 228
kg/m2, la qual es menor a la carga mínima que aguanta la mateixa.
Hipòtesis amb tracció: pes propi menys tracció deguda al vent
qt = 1,35x 0,1635 - (1,5 x 0,4732) = - 0,4891 kN/m2
La tracció esperada máxima es situará en 49,87 kg/m2

Andrés Cano Pardo
Enginyer Tècni Industrial
COL CETIB 26548
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8.4. TRAÇAT LÍNIA DE DISTRIBUCIÓ

La línia de distribució en CC discorrirà per la coberta amb SAFATA METÀL·LICA 100X60 mm per
exteriors fins la paret nord de la part posterior de la torreta de la coberta, on trobarem la zona
d’instal·lació dels equips: proteccions CC + Inversor + proteccions AC, ja amb canaleta blanca UNEX
de 60 x 60 cm.
Des de la paret d’instal·lacions fins al Quadre General, que és realitzarà la connexió, es té que anar
per la façana posterior (est).
Per tant es tornarà a sortir a la coberta amb SAFATA METÀL·LICA 100X60 mm per exteriors fins a
la façana es, per fer la baixada.
Aquesta baixada es farà amb tub d’acer de 40mm
Es baixarà fins arribar al fals sostre per anar a buscar el quadre general.
Allà s’ubicarà un petit quadre per la fotovoltaica amb un magneto tèrmic degudament identificat. Es
connectarà la planta fotovoltaica i des de allà anirem a connectar aigües avall del IGA general.
8.5. LÍNIA D’EVACUACIÓ CC

El càlcul del cablejat s’ha realitzat segons defineix el REBT (Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió) a “Instruccions Tècniques Complementàries per a Baixa Tensió” (ITC-BT-07,ITC-BT-19 i
ITC-BT-40).
Els càlculs preveuen que la caiguda de tensió total (CC+CA) sigui inferior al 1,5%, tots els conductors
són de coure i per a ús en intempèrie, resistents als raigs ultraviolats i lliures d’halògens. Els cables
s’instal·laran sota dels mòduls i/o amb rejiband galvanitzat de distribució.
Els criteris utilitzats han estat:


Caiguda màxima de tensió admissible: Caiguda de tensió CC i AC menor a 1’5% en
condicions estàndard ( 25ºC-1000 W/m2).



Intensitat màxima admissible pel cable en servei permanent segons defineix el REBT per
cada tipus de conductor i de canalització. Segons la ITC-BT-40, el cables han estat
dimensionats per una intensitat no inferior a 125% de la màxima intensitat generada pel
generador.



El recorregut s’ha projectat de forma que minimitzi les distàncies per evitar pèrdues per
caigudes de tensió. El cable fotovoltaic és tipus ZZ-F (AS) 0,6/1 kV flexible Designació
UNE21123. El cablejat solar estarà molt ben identificat, indicant la sèrie i polaritat, al final
de cada sèrie, per poder facilitar les tasques d’identificació i manteniment.



Tots els conductors d'interiors són del tipus no propagador de flama i lliure d'halògens.
RZ1- K(AS) 0,6/1KV
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A continuació es defineixen les característiques i extensions necessàries de conductors per a
realitzar el cablejat de la instal·lació per a cada un dels següent trams definits:


Tram 1 Cablejat CC entre mòduls i fins la caixa fuscibles de CC
Uneix les sèries o strings de mòduls amb la caixa de connexió de protecció en continu i
seguidament amb l’inversor de potència.
Els conductors que connectaran els strings dels mòduls fotovoltaics a les caixes de connexió
es disposen les proteccions de corrent continu són específics per a instal·lacions solars.
Presenten una secció de 6 mm², són de coure flexible i aïllat amb doble capa tipus ZZ-F (AS)
1,8/1 kV. Seguidament es conduiran fins als inversor. La coberta del cable serà de color negre
(pol negatiu) i de color vermell (pol positiu, o bé amb marcatge amb cinta identificativa).

Les característiques mínimes d’aquest cablejat es:
o

Cables específics per a instal·lacions fotovoltaiques, lliure d’halògens, classe 5, segons UNEEN 60228.

o

Alta seguretat

o

Resistència a al intempèrie i raigs ultraviolats. EN 50618 i TUV 2Pfg1169-08

o

Treball a altes i baixes temperatures (-40ºC fins a 120º)

o

Presència d’aigua: AD8 submergida

o

Vida útil, 30 anys segons UNE-EN 60216-2

o

No propagació de flama segons UNE-EN 60332-1 e IEC 60332-1

o

Lliure d’halògens segons UNE-EN 60754 e IEC 60754

o

Reacció al fog CPR Eca, segons norma EN50575

Els cables s’etiquetaran per tal de facilitar la seva identificació, tant a la instal·lació en CC com en
CA. Es disposarà de connectors tipus multicontact MC4 de 6 mm2 per a la connexió entre conductors
i mòduls. Els mateixos connectors impedeixen connectar-los erròniament. En alguns strings parts es
necessari realitzar uns allargaments per unió dels mòduls en la mateixa sèrie, s’utilitzarà cable de 6
mm2 i es realitzaran amb connectors MC4.
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La unió del string entre fileres es farà protegit per l’estructura. Es posarà tub de PVC de 25 mm tipus
REXA per exteriors o corrugat amb ànima d’acer per anar entre files i per recollir tot el cablejat fins
a la caixa de CC, amb safata metàl·lica de 100x60 amb tapa per exteriors. En aquest cas tenim 2
strings, 4 cables de 6 mm2 + el terra de 6 mm2 en el primer tram fins al quadre proteccions CC i
segon tram fins al inversor, més el cablejat de protecció de terra.



Tram 2. Cablejat de sortida des de la caixa de protecció de corrent continu fins a
l’entrada de l’inversor de potència.
El cablejat de sortida de la caixa de protecció serà de 6 mm², són de coure flexible i aïllat
amb doble capa tipus ZZ-F (AS) 0,6/1 kV. Seran 2 series i entrarà al inversor, per fer mesura
dels strings amb el corresponent connectors multi-contact compatibles amb l’inversor.

8.6. LÍNIA DE DISTRIBUCIÓ EN CA

El càlcul de les seccions del cablejat en corrent altern (des de la sortida de l’inversor) asseguren una
caiguda de tensió total (CC+CA) admissible del 1,5 % com a màxim.



Tram 3. Cablejat des de la sortida de l’inversor fins al quadre de protecció en corrent
altern ubicat al costat del inversor
Els cables a instal·lar en el tram de l’inversor fins al quadre de protecció en corrent altern
serà cable amb designació RVZ1-K (AS) 0,6/1 KV, 4 x 4 mm2 de secció. Aniran per canal
UNEX de 60x60 preparat per interiors.
El cablejat anirà sota safata aïllant amb tapa segons indica la ITC-BT30, amb temperatura de
servei de -25ºC a +90ºC. Segons EN50085-1..



Tram 4. Cablejat des del quadre general CA fins al quadre de protecció i mesura de la
Fotovoltaica.

A la sortida del inversor de potència fins l’entrada del quadre de protecció i mesura general del edifici
on es farà la connexió, segons el RD244/2019 ubicat a la Planta 0 i d’aquí a la caixa d’embarrats on
es connectarà amb la línia interior del edifici ubicat a la planta 0, al quadre general. La distancia
estimada es de 8 metres i el recorregut interior. El cablejat es realitzarà canaleta o tub de pvc o per
canaleta existent, fins a la connexió. El cable té designació RVZ1-K (AS) 0,6/1 KV serà de 4X4+TT
mm2.
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8.7. DISPOSITIUS DE PROTECCIÓ

8.7.1. Dispositius de protecció de corrent continu

Incorporar les proteccions per a sobretensions i sobreintensitats.
Igualment s’ha considerat convenient instal·lar proteccions de continua exterior. Serà una caixa amb
1 entrada i 1 sortida. La caixa serà de doble aïllament i tindrà un grau de protecció IP65, estan
equipades amb porta-fusibles seccionables 1000 Vdc per a protegir la sèrie de mòduls amb una
intensitat superior a la corrent de disseny per a cada sèrie i per a protegir de possibles corrents que
pogueren danyar l’inversor. Cada fusible de corrent continu serà de 15 o 16A gPV, valor suficient
per a suportar els corrents de curtcircuit de cada sèrie.
Si l’inversor no incorpora seccionador, s’implementarà un seccionador de tall en càrrega
específicament dissenyat per a evitar l’arc elèctric en corrent continu. El tancament es realitza en
mil·lèsimes de segon, pel que s’evita la possibilitat de produir-se un arc elèctric.
Aquesta caixa estarà a la planta coberta, a la pared nord d’instal·lació, al costat del inversor.
Elements:



Fusibles per a protegir el pol positiu i negatiu de cada string. Els fusibles seran específics per
plantes fotovoltaiques, unipolars, de tensió assignada 1000V, (classe gPV segons la norma
IEC60269-6), de 15A, valor suficient per a suportar els corrents de curtcircuit de cada sèrie,
unipolars i disposaran de base portafusible articulat de dimensions 10x38 mm per a carril DIN,
100V, fins a 32A amb compliment de la normativa europea 2002/95/EC RoHs.



Sobretencions CC Clase 2

A la sortida del inversor de potència es col·locarà una caixa de protecció per la part d’altern, en que
inclourà el següent:



Interruptor magnetotèrmic. A la sortida del inversor, s’instal·larà un interruptor tetrapolar de
20A, poder de tall mínim de 16kA, Curva C - Compliment normes EN60947-2, EN60898- 1.



Interruptor automàtic diferencial tipus A per a la instal·lació, amb l’objectiu de protegir a les
persones de les derivacions causades per fallides d’aïllament entre els conductors actius i terra
o massa dels aparells. La protecció es realitzarà amb un interruptor diferencial 40A calibrat a
una sensibilitat 30mA segons, IEC61008-1.



Protector sobretensions transitòries i permanents en alterna tipus 2.
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Proteccions incloses en l’inversor (certificat i homologat):

 Vigilant d’aïllament. Amb l’objectiu de detecció de qualsevol fallida a terra entre un o
els dos pols i terra. En la suposada fallida a terra, primer es desconnectarà la part de
continu i posteriorment curtcircuitant i posant el mateix a terra, amb l’objectiu de porta
a cero la tensió del sistema CC

 Interruptor automàtic d’interconnexió a la xarxa. Aquestes proteccions estan incloses a
l’inversor, programant els següents valors llindar pels interruptors de desconnexió.



Màxima i mínima freqüència: 48-51 Hz.



Màxima i mínima tensió: 340V i 440 V.

 Altres proteccions: Polarització inversa, sobretensions a l’entrada i la sortida, sobretemperatura de l’equip i protecció anti-illa.
Aquestes mesures estan especificades en el certificat del fabricant conforme compleixen les
anteriors proteccions. La línia a la sortida d’aquesta caixa de protecció anirà al quadre general ubicat
en la planta baixa del edifici.
8.8. CONNEXIÓ A LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D’ENDESA

La planta Fotovoltaica es connecta en la línia interior de l’edifici.
Cal destacar que l’Equip de mesura existent a la TMF del subministrament de l’edifici ha de ser
bidireccional segons indica la normativa i ha de complir amb el reglament de Punts de Mesura RD1110/2007 i amb les condicions tècniques que la companyia elèctrica distribuïdora imposi, utilitzant
els equips homologats descrits a la normativa vigent. A continuació es mostra l’esquema de
connexió:
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Figura 13. Connexió segons ITC BT 40

8.9. CONNEXIÓ A TERRA

Segons el REBT en la seva ITC-BT40 indica que per instal·lacions interconnectades a una xarxa de
distribució pública que tingui el neutre posat a terra, el esquema utilitzat serà TT y se connectaran
les masses de la instal·lació i receptors a una terra independent de la del neutre de la xarxa de
distribució pública.
L’objectiu de la connexió a terra és derivar la tensió que pogués arribar a les masses de la instal·lació
(marcs dels mòduls, estructura, etc) a terra, aconseguint d’aquesta forma una tensió 0. D’aquesta
manera, s’aconsegueix disminuir el risc d’accident a les persones i/o averies en els equips
electrònics. Aquestes mesures consisteixen en la posta a terra de les masses i dispositius de tall per
derivació de corrent de defecte a terra. Aquest darrer dispositiu consisteix en un interruptor
diferencial que provoqui l’obertura automàtica de la instal·lació quan la suma vectorial de les
intensitats mesurades assoleix un valor predeterminat. S’utilitzarà sensibilitat de IA = 30 mA en la
part de CA per les característiques de la instal·lació.
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En el costat de CC s’utilitzarà un vigilant d’aïllament, incorporat dins de l’inversor i que efectua la
mateixa funció que en la part de Corrent Altern. La instal·lació de connexió a terra es realitzarà
segons les instruccions ITC BT 018 del Reglament. Per les característiques de local mullat en aquest
tipus de instal·lacions, el valor de la resistència de terra serà tal que, qualsevol massa no doni
tensions de contacte superior a 24V. L’objectiu es obtenir un valor inferior a 15Ω.
La connexió de terra consta de les parts següents:



Preses de terra.



Conductors de terra.



Borns de connexió a terra



Conductors de protecció.

Els conductors de terra es senyalitzaran amb bandes adhesives de color groc i verd i la secció del
cable de terra final serà de 6 mm². En la instal·lació es realitzaran les comprovacions pel instal·lador
autoritzat tal com recull el Reial Decret 842/2002, en la instrucció ITC-BT-05, i segons el procediment
de la norma UNE 20460-6-61. Per tal d’assegurar que no es produiran transferències de defectes a
la xarxa de distribució es mantindrà una distancia mínima de 15 m de qualsevol Centre de
transformació segons ITC BT 18 punt 11 en el cas en que la resistivitat no sigui elevada (<100
ohmsꞏm), en altres casos es calcularà segons la norma.
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9. ESTUDI DE VIABILITAT TÈCNIC I ECONÒMIC
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Figura 14. Taula amortització

10.

BALANÇ MEDIAMBIENTAL

10.1. CANVI CLIMÀTIC

L’activitat humana altera la composició de l’atmosfera, produint un escalfament global del planeta
amb el nomenat efecte hivernacle.
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La utilització del petroli, gas natural i carbó per la generació d’energia, són uns dels principals
causants de les emissions de CO2 a l’atmosfera, causant directe de l’efecte hivernacle. Com
principals efectes podem nombrar:


Augment de la temperatura.



Fusió dels casquets polars.



Augment del nivell del mar.



Pèrdua de la biodiversitat (espècies animals i vegetals)



Condicions meteorològiques extremes (sequera – inundacions)



Descens de les precipitacions.



Fam als països més pobres.

10.2. BALANÇ ENERGÈTIC

L’energia fotovoltaica ajuda a disminuir les emissions de contaminants al medi ambient dels
principals gasos d’efecte hivernacle, com són, el CO2, SO2 i NOx.
D’acord a la Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) 2015 de
l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, la producció d’un kWh implica l’emissió de 0,36 kg de diòxid
de carboni (tenint en compte el mix de producció peninsular).
D’acord a la simulació de la producció duta a terme, la producció anual de la instal·lació serà de
13.116 kWh. Tenint en compte el rati anteriorment esmentat (0,36kg CO2/kWh), l’energia elèctrica
produïda per la instal·lació suposarà un estalvi de 6.159 kg de diòxid de carboni anual respecte a
les emissions que s’haurien produït generant-la a partir d’altres fonts (d’acord al mix peninsular del
2014).
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POSSADA EN MARXA I RECEPCIÓ DE L'OBRA

11.

11.1. PROVES DE LA INSTALꞏLACIÓ

Una vegada realitzat tot el connexionat i realitzada la corresponen configuració definida pels
fabricants dels equips, l’instal·lador realitzarà la configuració i proves pertinents de funcionament.
Que com a mínim seran:

-

Tensió Voc dels strings

-

Tensió Vmp dels strings en càrrega

-

Amperatge dels strings amb mesura de la irradiació solar W/m2

-

Freqüencia d’alterna del equip inversor en funcionament

-

Tensió del equip inversor en funcionament

-

Proves de dispar dels diferencials

-

Medicions de terra

11.2. POSADA EN MARXA

Una vegada fet les proves de la instal·lació, aquesta restarà aturada fins la seva legalització final.
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ANNEX 1.
CÀLCUL DE LA PRODUCCIÓ I SIMULACIÓ
FOTOTOVOLTAICA
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ANNEX 2.
INFORMACIÓ TÈCNICA DELS EQUIPS
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DOCUMENT II:
MEMÒRIA DE CÀLCUL
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1. CÀLCUL DE LINEA DE DISTRIBUCIÓ
1.1

Càlcul de seccions

Pel càlcul dels conductors de potència, s’han seguit les següents directrius de disseny, segons
defineix el R.E.B.T (Reglament Electrotècnic de Baix Tensió). Tot el cablejat complirà la normativa
CPR (Construction Product Regulation)/EN 50575, reglament emès per la Unió Europea per garantir
que tot el cablejat utilitzat en instal·lacions permanents de tota la Unió Europea siguin avaluats,
classificats i aprovats sota un únic criteri. El fabricant adjuntarà la DoP ( Declaració de prestacions)
i el marcat CE.
Segons la ITC-BT 40 del REBT, el cablejat ha de estat dimensionat per una intensitat no inferior al
125% de la màxima intensitat del generador i la caiguda de tensió entre el generador i el punt de
connexió o a la instal·lació interior, no serà superior al 1,5% per a la intensitat nominal.
-

Caiguda màxima de tensió admissible. Es pren com a base que la caiguda de tensió en el
costat de CC sigui inferior a 1%, en condicions estàndard (25º-1000W/m2)

-

S’utilitza la següent fórmula per instal·lació monofàsica.

2LP
CeU

S

-

S’utilitza la següent fórmula per instal·lació trifàsica.

S

LP
CeU

On,
S= Secció dels conductor, en mm2 L= Longitud de la línia, en metres C= Conductivitat: 56 Cu
P= Potència que es transporta (W) e= Caiguda de tensió (V)
U= Tensió (V)
Aquest conductors estan a la intempèrie i sotmesos al raigs solars. Per això s’ha calculat la resistivitat
del conductor a 80º de temperatura.
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-

Intensitat màxima admissible por el cable en servei permanent: Segons les indicacions
del REBT per cada tipus de conductor i tipus de canalització. (ITC-BT- 07,ITC-BT-19 i
ITC-BT-40).

-

Segons la ITC-BT-40, el cablejat deuen ésser dimensionats per una intensitat no inferior
a 125% de la màxima intensitat generada pel generador. La intensitat màxima admissible
pel cable durant un temps determinat: la corba de fusió del conductor ha de ser més
alta que la de les proteccions tèrmiques.

Els criteris utilitzats han estat:


Caiguda màxima de tensió admissible: Caiguda de tensió CC i CA menor a 1’5% en condicions
estàndards ( 25ºC-1000 W/m2).



Intensitat màxima admissible pel cable en servei permanent segons defineix el REBT per cada
tipus de conductor i de canalització. Segons la ITC-BT-40, el cables han estat dimensionats
per una intensitat no inferior a 125% de la màxima intensitat generada pel generador.



El recorregut s’ha projectat de forma que minimitzi les distancies per evitar pèrdues per
caigudes de tensió. El cable de corrent continu de les sèries de les plaques és tipus ZZ-F (AS)
1,8 kV flexible de coure designació UNE21.123. Cada línia portarà molt bé identificat la sèrie i
la polaritat del cable.



La resta de conductors són del tipus de coure no propagador de flama i lliure d'halògens.
Aïllament XLP i tensió de servei 0,6/1 kV, denominació RZ1-K(AS)0,6/1KV Cu.



Els colors seran els següents:



Conductors actius de potència en corrent altern s’utilitzaran per fases els colors marró, negre
i gris.



Conductor de protecció bicolor groc i verd



Conductor del neutre color blau



Color negre pel negatiu i vermell pel positiu en corrent continu. Si s’utilitza un únic color serà
de color negre indicant sempre la polaritat dels cables.

Per la part del corrent altern s’utilitzaran les següents fórmules:
1. Càlcul corrent del circuit


Per línies monofàsiques

𝐼=

P

Uƒ×cos ఝ
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On,
I, corrent del circuit en A
W, és la potència del circuit en W Uf, tensió de fase sistema en V Cosφ, factor de potència



𝐼=

Per línies Trifàsiques

P

√3U×cos ఝ

On,
I, corrent del circuit en A
W, és la potència del circuit en W U, tensió de línia del sistema en V Cosφ, factor de potència

2. Càlcul de secció per la xarxa alterna.

S

LP  cos
CeU

On
S= Secció dels conductor, en mm2
L= Longitud de la línia, en metres
C= Conductivitat: 56 Cu
P= Potència que es transporta en W
e= Caiguda de tensió en V
U= Tensió en V
Cosφ, factor de potència
S’utilitzarà el criteri de la màxima intensitat admissible segons REBT explicat anteriorment. Amb
totes aquestes premisses s’han calculat les seccions dels conductors a utilitzar en cadascun dels
circuits següent:

Circuit 1: Cablejat entre mòduls. STRINGS fins a caixa de protecció corrent continu i entrada
de inversor de potència.
Totes les connexions entre mòduls es faran amb el cablejat que porten el propis mòduls, però quan
calgui cobrir una distancia més llarga entre mòduls del mateix string que la que assoleixin els cables
estàndards dels mòduls es farà servir cablejat de 6 mm2. Aquestes connexions es faran amb
connectors ràpids tipus MC4.
Segons el REBT, es busca la menor secció que compleixi amb el criteri de la màxima intensitat
admissible. Aquests ramals es realitzaran amb conductor de coure a l’aire amb aïllament elastòmer
reticulat lliure d’halògens per esser molt recomanat per a instal·lacions a la intempèrie i suportar
altes temperatures de servei (120ºC temp. servei permanent).
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El cable en CC entre connexió de mòduls i de les caixes de protecció fins a inversors serà un cable
unipolar flexible, lliure d’halògens, amb denominació tècnica ZZ-F (AS) 1,8KV especials per a
instal·lacions fotovoltaiques.
Els colors del cable seran negre (-) i vermell (+), d'acord amb la codificació de colors d'una instal·lació
de corrent continu.
El cable en CC ha d’ésser dissenyat per a resistir les condicions extremes que es donen en las
instal·lacions fotovoltaiques.

-

Resistència a temperatures extremes. Tª.Máx:+120ºC, TªMín: -40ºC.
Resistència a la intempèrie, raigs ultraviolats, ozó i absorció d’aigua.
Resistència a l’abrasió, olis i greixos industrials.
Apte per a serveis mòbils.

El cable CC es un cable d’alta seguretat (AS) compleix amb els requisits del reglament de baixa
tensió.

-

No propagació de la flama
No propagació d’incendi
Lliure d’halògens
Baixa opacitat de fums emesos, baixa acides i corrosió dels gasos emesos

La secció del cablejat fins a la caixa de protecció de continua i de la caixa fins al inversor, serà de
ZZ-F (AS) 1,8KV de 6mm2 (H1z2z2-K).

LINEA

CC1
CC2

DESCRIPCIÓ

Long.
(m)

String a
inversor
String a
inversor

Potencia Vmpp Impp
(Wp)
(V)
(A)

CdT %

Secció
(mm2)
Teòrica

Secció
(mm2)

Secció
(mm2)

Comercial Escollida

CdT
(V)

CdT
(%)

Real

Real

60

5330

544,4

9,79

1,5

2,73

2

6

3,72

0,68

60

4920

502,6

9,79

1,5

2,96

2

6

3,72

0,74

SUMA
=

1,42

El cablejat anirà amb canal metàl·lica de 100x60 d’exterior (segons plànol) fins a la façana metàl·lica
del pati per fer el baixant amb tub metàl·lic de 40mm. Un cop entrem a la sala de comptadors podrem
anar amb PVC de 32mm o canal UNEX de 60x60 fins caixa de protecció de corrent continu que
tindrà protecció IP65.
A la sortida de la caixa de protecció de corrent continu es continuarà amb el mateix cablejat per
string i es connectarà directament a l’inversor de potència amb els connectors preparats en el propi
inversor.
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Circuit 2AC: Cablejat des de sortida de cada inversor de potència fins a la caixa de protección
de CA i cablejat des de la sortida de la caixa de protección de CA fins a la Quadre General
Edifici.
A la sortida de cada inversor de potència el cablejat es farà amb cable RZ1-K(AS)0,6/1KV Cu de
4x4mm2+TT de secció, anirà fins a la caixa de protecció de CA. Aquest cablejat anirà sobre canal
PVC de 60x60mm.

LINEA
AC
L1

DESCRIPCIÓ
Inversor a Quad.

LONG. U dV cos Pnom
(m) (V) (%) ϕ
(W)
10

400

1,5

1

10000

Imàx
(A)

Secció
teòrica
MCTA
(mm2)

Secció
comercial
MCTA
(mm2)

Secció
escollida
(mm2)

14,45

0,41

2,5

4

dU
real
(V)

dU
real
(%)

0,16

0,039

SUMA
= 0,039

La sortida de la caixa de protecció de CA general amb la unió del inversor serà amb cable de RZ1K(AS)0,6/1KV Cu 4x4+TTmm2 de secció. Aquest cablejat anirà sobre canal UNEX o tub PVC de
32mm per interior.
Allà discorrerà fins al quadre de protecció i mesura de de la instal·lació Fotovoltaica a planta 0. La
distància estimada es de 8 metres.
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DOCUMENT III:
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
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1. DADES DE L’OBRA
Tipus d’obra: Instal·lació solar fotovoltaica sobre coberta plana al CEIP Purificació Sala Xandri de
Sant Quirze del Vallès.
Ubicació de l’obra: Carrer Eduard Toldrà s/n-08192 – Sant Quirze del Vallès
Promotor de l’obra: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Autor del Projecte i d’aquest estudi: Enginyer tècnic - Andrés Cano Pardo (Col. Núm. 26.548)

2. NORMATIVA VIGENT
La legislació vigent en matèria de seguretat i salut que s’ha de complir es la següent:

 Ordre de 20 de maig de 1952 per la qual s’aprova el “Reglament de seguretat i higiene del
treball a la indústria de la construcció.

 Ordre de 28 d’agost de 1970 per la qual s’aprova “L’Ordenança del treball per les indústries
de la construcció, vidre i ceràmica”

 Ordre de 9 de març de 1971 on s’aprova “L’ordenança general de seguretat i higiene al
treball”
 Ordre de 31 d’agost de 1987 sobre “Senyalització, abalisament, neteja i finalització d’obres
fixes en vies fora de població”.

 Resolució 4/11/1988 de 30 de novembre de 1988 sobre les “Distàncies reglamentàries
d’obres i construccions a línies elèctriques”.

 Directiva 92/57/CEE de 24 de juny de 1992 per la que s’aproven les “Disposicions mínimes
de seguretat i salut que han d’aplicar-se en les obres de construcció temporals o mòbils”.

 Llei 31/1995 de 8 de novembre de 1995 per la qual s’aprova la “Llei de prevenció de riscos
laborals”.

 Reial Decret 39/1997 de 17 de gener de 1997 pel qual s’aprova el “Reglament dels serveis
de prevenció”.

 Reial Decret 485/1997 de 14 d’abril de 1997 pel qual s’aproven les “Disposicions mínimes en
matèria de senyalització, de seguretat i salut en el treball”.

 Reial Decret 486/1997 de 14 d’abril de 1997 sobre les “Disposicions mínimes de seguretat i
salut als llocs de treball”. Deroga alguns capítols de l’Ordenança de Seguretat i Higiene en el
treball.

 Reial Decret 487/1997 de 14 d’abril de 1997 sobre les “Disposicions mínimes de seguretat i
salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dors
lumbars, pels treballadors.
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 Reial Decret 488/1997 de 14 d’abril de 1997 sobre les “Disposicions mínimes de seguretat i

salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització”.
 Reial Decret 664/1997 de 12 de maig de 1997 de “Protecció dels treballadors vers els

riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball”.
 Reial Decret 665/1997 de 12 de maig de 1997 de “Protecció dels treballadors vers els

riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball”.
 Reial Decret 773/1997 de 30 de maig de 1997 pel qual s’aproven les “Disposicions mínimes

de seguretat i salut, relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual”.
 Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol de 1997 pel qual s’aproven les “Disposicions

mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball”.
 Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1997 pel qual s’aproven les “Disposicions

mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció”. Transposició de la Directiva
92/57/CEE.
 Ordre de 12 de gener de 1998 on s’aprova el model de llibre d’incidències en obre de
construcció.
 Reial Decret 614/2001 de 8 de juny de 2001 sobre “Protecció contra risc elèctric”
 Reial Decret 374/2001 de 6 d’abril de 2001 sobre la “Protecció de la salut i seguretat dels

treballadors vers els riscos relacionats amb l’exposició a agents químics durant el treball”.
 Reial Decret 836/2003 de 27 de juny de 2003 pel qual s’aprova la “Instrucció tècnica

complementària MIE-AEM 2 del reglament d’aparells d’elevació i manutenció referent a gruestorre desmuntables per obres”.
 Llei 54/2003 de 12 de desembre de 2003 per la qual es “Reforma del marc normatiu de la

prevenció de riscos laborals”.
 Reial Decret 2177/2004 de 12 de novembre de 2004 sobre les “Disposicions mínimes de

seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball en matèria de treballs
temporals en alçada”.
 Reial Decret 286/2006 de 10 de març de 2006 sobre la “Protecció de la salut i seguretat dels

treballadors vers els riscos relacionats amb la exposició al soroll”.
 Reial Decret 396/2006 de 31 de març de 2006 sobre les “Disposicions mínimes de seguretat

i salut aplicables als treballs amb risc d’amiant”.
 Reial Decret 604/2006 de 19 de maig de 2006 pel qual es modifica el RD39/1997, pel qual

“S’aprova el reglament dels serveis de prevenció” i també es modifica el RD 1627/97, pel qual
“S’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció”.
 Llei 32/2006 de 18 d’octubre de 2006 s’aprova la “Llei reguladora de la subcontractació en el
sector

de la construcció”
 Reial Decret 337/2010 de 23 de març de 2010 pel qual es modifica el RD 39/1997, RD

1109/2007 i RD 1627/1997.
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 Ordre TIN/1071/2010 de 27 d’abril de 2010 sobre “Requisits i dades que han de complir les

comunicacions d’apertura o de represa d’activitats en els centres de treball”,
 En diversos BOE s’aproven normatives pels diferents equips de protecció individual.

3. INTRODUCCIÓ.
La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals, modificada per la llei
25/2009, modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el llibre accés a les
activitats de servies i el seu exercici, té per objecte la determinació del cos bàsic de garanties i
responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors davant
els riscs derivats de les condicions de treball/feina.
Com a llei estableix un marc legal a partir del qual les normes reglamentàries aniran fixant i
concretant els aspectes més tècnics de les mesures preventives.
Aquestes normes complementàries queden resumides a continuació:
1. Disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.
2. Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut a la feina.
3. Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització per part dels treballadors dels

equips de treball.
4. Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
5. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització per part dels treballadors

d'equips de protecció individual

4. DRETS I OBLIGACIONS.
4.1.

DRET A LA PROTECCIÓ ENFRONT DELS RISCOS LABORALS.

Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut a la feina.
A aquest efecte, l'empresari realitzarà la prevenció dels riscos laborals
mitjançant l'adopció de quantes mesures calguin per a la protecció de la
seguretat i la salut dels treballadors, amb les especialitats que es recullen en
els articles següents en matèria d'avaluació de riscos, informació, consulta,
participació i formació dels treballadors, actuació en casos d'emergència i de
risc greu i imminent i vigilància de la salut.
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4.2.

PRINCIPIS DE L'ACCIÓ PREVENTIVA.

L'empresari aplicarà les mesures preventives pertinents, d'acord amb els següents principis
generals:

a. Evitar els riscos.
b. Avaluar els riscos que no es poden evitar.
c. Combatre els riscos a l'origen.
d. Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la
concepció dels llocs de treball, l'organització del treball, les condicions de
treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals a la feina.

e. Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual.
f.

Donar les degudes instruccions als treballadors.

g. Adoptar les mesures necessàries a fi de garantir que només els
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir
a les zones de risc greu i específic.

h. Preveure les distraccions o imprudències no temeràries que pogués cometre el
treballador.

4.3.

AVALUACIÓ DELS RISCOS.

L'acció preventiva a l'empresa es planificarà per l'empresari a partir d'una avaluació inicial
dels riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors, que es realitzarà, amb caràcter
general, tenint en compte la naturalesa de l'activitat, i en relació amb aquells que estiguin
exposats a riscos especials. Igual avaluació haurà de fer-se amb ocasió de l'elecció dels
equips de treball, de les substàncies o preparats químics i del condicionament dels llocs de
treball.
D'alguna manera es podrien classificar les causes dels riscos en les categories següents:

a. Insuficient qualificació professional del personal dirigent, caps d'equip i obrers.
b. Ocupació de maquinària i equips en treballs que no corresponen a la finalitat per a la que van
ser concebuts o a les seves possibilitats.

c. Negligència en el maneig i conservació de les màquines i instalꞏlacions. Control deficient en
l'explotació.

d. Insuficient instrucció del personal en matèria de seguretat.
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Referent a les màquines eina, els riscos que poden sorgir al manipular-les es poden resumir en els
següents punts:
a. Es pot produir un accident o deteriorament d'una màquina si es posa en marxa sense

conèixer la seva manera de funcionament.
b. La lubricació deficient condueix a un desgast prematur per la qual cosa els punts de

greixatge manual han de ser greixats regularment.
c. Pot haver certs riscos si alguna palanca de la màquina no està en la seva posició correcta.
d. El resultat d'un treball pot ser poc exacte si les guies de les màquines es desgasten, i per

això cal protegir-les contra la introducció d'encenalls.
e. Pot haver riscos mecànics que es derivin fonamentalment dels diversos moviments que

realitzin les diferents parts d'una màquina i que poden provocar que l'operari:
f.

Entri en contacte amb alguna part de la màquina o ser atrapat entre ella i qualsevol
estructura fixa o material.

g. Sigui copejat o arrossegat per qualsevol part en moviment de la màquina.
h. Ser copejat per elements de la màquina que resultin projectats.
i.

Ser copejat per altres materials projectats per la màquina.

j.

Pot haver riscos no mecànics com ara els derivats de la utilització d'energia elèctrica,
productes químics, generació de soroll, vibracions, radiacions, etc.
Els moviments perillosos de les màquines es classifiquen en quatre grups:

a. Moviments de rotació. Són aquells moviments sobre un eix amb independència de la

inclinació del mateix i tot i que girin lentament. Es classifiquen en els següents grups:
b. Elements considerats aïlladament com ara arbres de transmissió, plançons, broques,

acoblaments.
c. Punts d’atrapament entre engranatges i eixos girant i altres fixes o dotades de desplaçament

lateral a elles.
d. Moviments alternatius i de translació. El punt perillós se situa al lloc on la peça dotada

d'aquest tipus de moviment s'aproxima a una altra peça fixa o mòbil i la sobrepassa.
e. Moviments de translació i rotació. Les connexions de bieles i plançons amb rodes i volants

són alguns dels mecanismes que generalment estan dotades d'aquest tipus de moviments.
f.

Moviments d'oscil·lació. Les peces dotades de moviments d'oscil·lació pendular generen
punts de ”tisora“ entre elles i altres peces fixes.
Les activitats de prevenció hauran de ser modificades quan s'apreciï per l'empresari, com a
conseqüència dels controls periòdics previstos en l'apartat anterior, el seu inadequació als fins
de protecció requerits.
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4.4.

EQUIPS DE TREBALL I MITJANS DE PROTECCIÓ

Quan la utilització d'un equip de treball pugui presentar un risc específic per a la
seguretat i la salut dels treballadors, l'empresari adoptarà les mesures necessàries
amb la finalitat que:

a. La utilització de l'equip de treball quedi reservada als
encarregats de l'esmentada utilització.

b. Els treballs de reparació, transformació, manteniment o
conservació siguin realitzats pels treballadors específicament
capacitats per a això.
L'empresari haurà de proporcionar als seus treballadors equips de protecció
individual adequats per a l'acompliment de les seves funcions i vetllar per l'ús
efectiu dels mateixos.

4.5.

INFORMACIÓ, CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS.

L'empresari adoptarà les mesures adequades perquè els treballadors rebin totes les informacions
necessàries en relació amb:

a. Els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors a la feina.
b. Les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables als riscos.

Els treballadors tindran dret a efectuar propostes a l'empresari, així com els òrgans
competents en aquesta matèria, dirigides a la millora dels nivells de la protecció de
la seguretat i la salut en els llocs de treball, en matèria de senyalització en els
esmentats llocs, quant a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en les
obres de construcció i quant a utilització pels treballadors d'equips de protecció
individual.

4.6.

FORMACIÓ DELS TREBALLADORS

L'empresari haurà de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i
pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva
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4.7.

MESURES D'EMERGÈNCIA.

L'empresari, tenint en compte la mida i l'activitat de l'empresa, així com la possible
presència de persones alienes a la mateixa, haurà d'analitzar les possibles
situacions d'emergència i adoptar les mesures necessàries en matèria de primers
auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors,
designant per a això al personal encarregat de posar en pràctica aquestes
mesures i comprovant periòdicament, en el seu cas, el seu correcte funcionament.

4.8.

RISC GREU I IMMINENT.

Quan els treballadors estiguin exposats a un risc greu i imminent amb ocasió del seu treball,
l'empresari estarà obligat a:

a. Informar com més aviat millor a tots els treballadors afectats sobre l'existència de
l'esmentat risc i de les mesures adoptades en matèria de protecció.

b. Donar les instruccions necessàries perquè, en cas de perill greu, imminent i
inevitable, els treballadors puguin interrompre la seva activitat i a més estar en
condicions, tenint en compte dels seus coneixements i dels mitjans tècnics llocs a la
seva disposició, d'adoptar les mesures necessàries per evitar les conseqüències de
l'esmentat perill.

4.9.

VIGILÀNCIA DE LA SALUT.

L'empresari garantirà als treballadors al seu servei la vigilància periòdica del seu estat de salut en
funció dels riscos inherents al treball, optant per la realització d'aquells reconeixements o proves
que causin els menors molèsties al treballador i que siguin proporcionals al risc

4.10. DOCUMENTACIÓ.
L'empresari haurà d'elaborar i conservar a disposició de l'autoritat laboral la següent
documentació:

a. Mesures de protecció i prevenció a adoptar.
b. Resultat dels controls periòdics de les condicions de treball.
c. Pràctica dels controls de l'estat de salut dels treballadors.
d. Relació d'accidents de treball i malalties professionals que hagin
causat al treballador una incapacitat laboral superior a un dia de
treball.
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4.11. COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS.
Quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de
dues o més empreses, aquestes hauran de cooperar en l'aplicació de la
normativa sobre prevenció de riscos laborals.

4.12. OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS.
Correspon a cada treballador vetllar, segons les seves possibilitats i mitjançant
el compliment de les mesures de prevenció que en cada cas siguin adoptades,
per la seva pròpia seguretat i salut a la feina i per la d'aquelles altres persones
a les quals pugui afectar la seva activitat professional, a causa dels seus actes
i omissions a la feina, d' acord amb la seva formació i les instruccions de
l'empresari.
Els treballadors, d'acord amb la seva formació i seguint les instruccions de
l'empresari, deuran en particular:
A. Usar adequadament, d'acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles, les
màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips de transport i, en general,
qualssevol altres mitjans amb els quals desenvolupin la seva activitat.
B. Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari.

C. No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat
existents.
D. Informar d'immediat un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors.

E. Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l'autoritat competent

5. SERVEIS DE PREVENCIÓ.
5.1.

PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS.

En compliment del deure de prevenció de riscos professionals, l'empresari designarà un o
diversos treballadors per ocupar-se de l'esmentada activitat, constituirà un servei de prevenció
o concertarà l'esmentat servei amb una entitat especialitzada aliena a l'empresa.
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Els treballadors designats hauran de tenir la capacitat necessària, disposar del temps i dels
mitjans precisos i ser suficients en número, tenint en compte la mida de l'empresa, així com
els riscos que estan exposats els treballadors.
En les empreses de menys de sis treballadors, l'empresari podrà assumir personalment les
funcions assenyalades anteriorment, sempre que desenvolupi de manera habitual la seva
activitat al centre de treball i tingui capacitat necessària.
L'empresari que no hagués concertat el Servei de Prevenció amb una entitat especialitzada
aliena a l'empresa haurà de sotmetre el seu sistema de prevenció al control d'una auditoria o
avaluació externa.

5.2.

SERVEIS DE PREVENCIÓ.

Si la designació d'un o diversos treballadors fora insuficient per a la realització de les activitats
de prevenció, en funció de la mida de l'empresa, dels riscos que estan exposats els treballadors
o de la perillositat de les activitats desenvolupades, l'empresari haurà de recórrer a un o
diversos serveis de prevenció propis o aliens a l'empresa, que col·laboraran quan calgui.
S'entendrà com a servei de prevenció el conjunt de mitjans humans i materials necessaris per
realitzar les activitats preventives a fi de garantir l'adequada protecció de la seguretat i la salut
dels treballadors, assessorant i assistint per a això a l'empresari, als treballadors i als seus
representants i als òrgans de representació especialitzats.

6. CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS.
7.1.

INTRODUCCIÓ.

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals, modificada per
la llei 25/2009 de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el llibre
accés a les activitats de servies i el seu exercici, és la norma legal per la qual es determina el
cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció de
la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.
D'acord amb l'article 6 de l'esmentada llei, seran les normes reglamentàries les que fixaran i
concretaran els aspectes més tècnics de les mesures preventives, a través de normes mínimes
que garanteixin l'adequada protecció dels treballadors. Entre aquestes es troben
necessàriament les destinades a garantir la seguretat i la salut en els llocs de treball, de
manera que de la seva utilització no es derivin riscos per als treballadors.

Projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 10 kWn al
CEP Purificación Salas Xandri de Sant Quirze del Vallès

Per tot el que s'exposa, el Reial decret 486/1997 de 14 d'Abril de 1.997 estableix les
disposicions mínimes de seguretat i de salut aplicables als llocs de treball, entenent com tals
les àrees del centre de treball, edificades o no, en les que els treballadors deguin romandre o
a les quals puguin accedir pel que fa al seu treball, sense incloure les obres de construcció
temporals o mòbils

7.2 OBLIGACIONS DE L'EMPRESARI.
L'empresari haurà d'adoptar les mesures necessàries perquè la utilització dels llocs de treball
no origini riscos per a la seguretat i salut dels treballadors.
En qualsevol cas, els llocs de treball hauran de complir les disposicions mínimes establertes
en el present Reial decret quant a les seves condicions constructives, ordre, neteja i
manteniment, senyalització, instal·lacions de servei o protecció, condicions ambientals,
il·luminació, material i locals de primers auxilis.

7.1.1. CONDICIONS CONSTRUCTIVES.

El disseny i les característiques constructives dels llocs de treball hauran d'oferir seguretat
enfront dels riscos de relliscades o caigudes, xocs o cops contra objectes i enderrocs o
caigudes de materials sobre els treballadors.
El disseny i les característiques constructives dels llocs de treball deuran també facilitar el
control de les situacions d'emergència, en especial en cas d'incendi, i possibilitar, quan calgui,
la ràpida i segura evacuació dels treballadors.

Tots els elements estructurals o de servei (cimentació, estructura, murs i escales) hauran de
tenir la solidesa i resistència necessàries per suportar les càrregues o esforços que siguin
sotmesos.
Les dimensions dels locals de treball hauran de permetre que els treballadors realitzin el seu
treball sense riscos per a la seva seguretat i salut i en condicions ergonòmiques acceptables,
adoptant una superfície lliure superior a 2 m² per treballador, un volum més gran a 10 m3 per
treballador i una altura mínima des del pis al sostre de 2,50 m. Les zones dels llocs de treball
en les quals existeixi risc de caiguda, de caiguda d'objectes o de contacte o exposició a
elements agressius, hauran d'estar clarament senyalitzades.
Cas d'utilitzar escales de mà, aquestes tindran la resistència i els elements de suport i
subjecció necessaris perquè la seva utilització en les condicions requerides no suposi un risc
de caiguda, per trencament o desplaçament de les mateixes. En qualsevol cas, no s'utilitzaran
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escales de més de 5 m d'altura, es col·locaran formant un angle aproximat de 75º amb
l'horitzontal, els seus travessers deuran perllongar-se almenys 1 m sobre la zona a accedir,
l'ascens, descens i els treballs des d'escales s'efectuaran front a les mateixes, els treballs a
més de 3,5 m d'altura, des del punt d'operació a terra, que requereixin moviments o esforços
perillosos per a l'estabilitat del treballador, només s'efectuaran si s'utilitza cinturó de seguretat
i no seran utilitzades per dues o més persones simultàniament.
La instal·lació elèctrica no haurà de comportar riscos d'incendi o explosió, per a això es
dimensionaran tots els circuits considerant les sobreintensitats previsibles i es dotarà als
conductors i resta d’aparamenta elèctrica d'un nivell d'aïllament adequat.
Per evitar el contacte elèctric directe s'utilitzarà el sistema de separació per distància o
allunyament de les parts actives fins a una zona no accessible pel treballador, interposició
d'obstacles i/o barreres (armaris per a quadres elèctrics, tapes per a interruptors, etc.) i
recobriment o aïllament de les parts actives.
Per evitar el contacte elèctric indirecte s'utilitzarà el sistema de posada a terra de les masses
(conductors de protecció connectats a les carcasses dels receptors elèctrics, línies d'enllaç
amb terra i elèctrodes artificials) i dispositius de cort per intensitat de defecte (interruptors
diferencials de sensibilitat adequada al tipus de local, característiques del terreny i constitució
dels elèctrodes artificials).

7.1.1. ORDRE, NETEJA I MANTENIMENT. SENYALITZACIÓ.

Les zones de passada, sortides i vies de circulació dels llocs de treball i, en especial, les
sortides i vies de circulació previstes per a l'evacuació en casos d'emergència, deuran
romandre lliures d'obstacles.
Els llocs de treball i, en particular, les seves instal·lacions, hauran de ser objecte d'un
manteniment periòdic.

7.1.2. CONDICIONS AMBIENTALS.

L'exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de suposar un risc per a la
seguretat i la salut dels treballadors.
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7.1.3. IL·LUMINACIÓ.
La il·luminació serà natural, complementant-se amb il·luminació artificial en les hores o llocs
de visibilitat deficient. Els llocs de treball portaran a més punts de llum individuals, amb la
finalitat d'obtenir una visibilitat notable.
La il·luminació haurà de posseir una uniformitat adequada, mitjançant la distribució uniforme
de lluminàries, evitant-se els enlluernaments directes per equips d'alta luminància.

7.1.4. SERVEIS HIGIÈNICS
Es disposarà d'aigua potable en quantitat suficient i fàcilment accessible pels treballadors.

7.1.5. MATERIAL I LOCALS DE PRIMERS AUXILIS.
El lloc de treball disposarà de material per a primers auxilis en cas d'accident, que haurà de
ser adequat, quant a la seva quantitat i característiques, al nombre de treballadors i als riscos
que estiguin exposats.
Com a mínim es disposarà, en lloc reservat i a la vegada de fàcil accés, d'una farmaciola
portàtil, que contindrà en tot moment, aigua oxigenada, alcohol de 96, tintura de iode,
mercurocrom, gases estèrils,
cotó hidròfil, borsa d'aigua, torniquet, guants esterilitzats i rebutjables, xeringues, bullidor,
agulles,

termòmetre

clínic,

gases,

esparadrap,

apòsits

adhesius,

tisores,

pinces,

antiespasmòdics, analgèsics i benes.

7. DISPOSICIONS MÍNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE
SEGURETAT I SALUT A LA FEINA.
8.1.

INTRODUCCIÓ.

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals,modificada per
la llei 25/2009 de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el llibre
accés a les activitats de servies i el seu exercici,és la norma legal per la qual es determina el
cos bàsic de garanties responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció de la
salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball i l'adequada
protecció dels treballadors. Entre aquestes es troben les destinades a garantir que en els llocs
de treball existeixi una adequada senyalització de seguretat i salut, sempre que els riscos no
puguin evitar-se o limitar-se prou a través de mitjans tècnics de protecció col·lectiva.
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Per tot el que s'exposa, el Reial decret 485/1997 de 14 d'Abril de 1.997 estableix les
disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i de salut a la feina, entenent
com tals aquelles senyalitzacions que referides a un objecte, activitat o situació determinada,
proporcionin una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut a la feina mitjançant
un senyal en forma de panell, un color, un senyal lluminós o acústica, una comunicació verbal
o un senyal gestual.

8.2.

OBLIGACIÓ GENERAL DE L'EMPRESARI.

L'elecció del tipus de senyal i del número i emplaçament dels senyals o dispositius de
senyalització a utilitzar en cada cas es realitzarà de manera que la senyalització resulti al
més eficaç possible, tenint en compte:

a.

Les característiques del senyal.

b.

Els riscos, elements o circumstàncies que s’hagin de senyalitzar.

c.

L'extensió de la zona a cobrir.

d.

El nombre de treballadors afectats.

Per a la senyalització de desnivells, obstacles o altres elements que originin risc de caiguda
de persones, xocs o cops, així com per a la senyalització de risc elèctric, presència de matèries
inflamables, tòxiques, corrosives o risc biològic, es podrà optar per un senyal d'advertència de
manera triangular, amb un pictograma característic de color negre sobre fons groc i vores
negres.
Els equips de protecció contra incendis hauran de ser de color vermell.
La senyalització per a la localització i identificació de les vies d'evacuació i dels equips de
salvament o auxili (farmaciola portàtil) es realitzarà mitjançant un senyal de manera quadrada
o rectangular, amb un pictograma característic de color blanc sobre fons verd.
Els mitjans i dispositius de senyalització hauran de ser netejats, mantinguts i verificats
regularment.
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8. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER A LA
UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL.
8.1. INTRODUCCIÓ.

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals,modificada per
la llei 25/2009 de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el llibre
accés a les activitats de servies i el seu exercici,és la norma legal per la qual es determina el
cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció de
la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.
D'acord amb l'article 6 de l'esmentada llei, seran les normes reglamentàries les que fixaran les
mesures mínimes que es deuen adoptar per a l'adequada protecció dels treballadors. Entre
aquestes es troben les destinades a garantir que de la presència o utilització dels equips de
treball posats a disposició dels treballadors en l'empresa o centre de treball no es derivin riscos
per a la seguretat o salut dels mateixos.
Per tot el que s'exposa, el Reial decret 1215/1997 de 18 de Juliol de 1.997 estableix les
disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors dels equips
de treball, entenent com tals qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzat a la
feina.

8.2 OBLIGACIÓ GENERAL DE L'EMPRESARI.

L'empresari adoptarà les mesures necessàries perquè els equips de treball que es posin a
disposició dels treballadors siguin adequats al treball que hagi de realitzar-se i convenientment
adaptats al mateix, de manera que garanteixin la seguretat i la salut dels treballadors a l'utilitzar
els esmentats equips
Haurà d'utilitzar únicament equips que satisfacin qualsevol disposició legal o reglamentària
que els sigui d'aplicació.
Per a l'elecció dels equips de treball l'empresari haurà de tenir en compte els següents factors:
Les condicions i característiques específiques del treball a desenvolupar.
Els riscos existents per a la seguretat i salut dels treballadors en el lloc de treball.
En el seu cas, les adaptacions necessàries per a la seva utilització per treballadors
discapacitats.
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Adoptarà les mesures necessàries perquè, mitjançant un manteniment adequat, els equips de
treball es conservin durant tot el temps d'utilització en unes condicions adequades. Totes les
operacions de manteniment, ajust, desbloqueig, revisió o reparació dels equips de treball es
realitzarà després d'haver parat o desconnectat l'equip. Aquestes operacions hauran de ser
encomanades al personal especialment capacitat per a això.
L'empresari haurà de garantir que els treballadors rebin una formació i informació adequades
als riscos derivats dels equips de treball. La informació, subministrada preferentment per escrit,
haurà de contenir, com a mínim, les indicacions relatives a:
a.

Les condicions i forma correcta d'utilització dels equips de treball, tenint en compte les
instruccions del fabricant, així com les situacions o formes d'utilització anormals i perilloses
que es puguin preveure.

b.

Les conclusions que, en el seu cas, es puguin obtenir de l'experiència adquirida en la
utilització dels equips de treball.

8.3 DISPOSICIONS MÍNIMES GENERALS APLICABLES ALS EQUIPS DE TREBALL.
Els òrgans d'accionament d'un equip de treball que tinguin alguna incidència en la seguretat hauran
de ser clarament visibles i identificables i no hauran de comportar riscos com a conseqüència d'una
manipulació involuntària.
Cada equip de treball haurà d'estar proveït d'un òrgan d'accionament que permeti la seva parada
total en condicions de seguretat.
Qualsevol equip de treball que comporti risc de caiguda d'objectes o de projeccions haurà d'estar
proveït de dispositius de protecció adequats als esmentats riscos.
Qualsevol equip de treball que comporti risc per emanació de gasos, vapors o líquids o per emissió
de pols haurà d'estar proveït de dispositius adequats de captació o extracció prop de la font emissora
corresponent.
Si calgués per a la seguretat o la salut dels treballadors, els equips de treball i els seus elements
deuran estabilitzar-se per fixació o per altres mitjans. Quan els elements mòbils d'un equip de treball
puguin comportar risc d'accident per contacte mecànic, hauran d'anar equipats amb resguards o
dispositius que impedeixin l'accés a les zones perilloses.
Les zones i punts de treball o manteniment d'un equip de treball hauran d'estar adequadament
il·luminades en funció de les tasques que hagin de realitzar-se.Les parts d'un equip de treball que
assoleixen temperatures elevades o molt baixes hauran d'estar protegides quan correspongui contra
els riscos de contacte o la proximitat dels treballadors.
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Tot equip de treball haurà de ser adequat per protegir als treballadors exposats contra el risc de
contacte directe o indirecte de l'electricitat i els que comportin risc per soroll, vibracions o radiacions
haurà de disposar de les proteccions o dispositius adequats per limitar, en la mesura del possible,
la generació i propagació d'aquests agents físics.
Les eines manuals hauran d'estar construïdes amb materials resistents i la unió entre els seus
elements haurà de ser ferm, de manera que s'evitin els trencaments o projeccions dels mateixos.
La utilització de tots aquests equips no podrà realitzar-se en contradicció amb les instruccions
facilitades pel fabricant, comprovant abans de l'iniciar la tasca que totes les seves proteccions i
condicions d'ús són les adequades.
Hauran de prendre's les mesures necessàries per evitar l’atrapada del cabell, robes de treball o
altres objectes del treballador, evitant, en qualsevol cas, sotmetre als equips a sobrecàrregues,
sobrepressions, velocitats o tensions excessives.

8.4 DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES ALS EQUIPS DE TREBALL
MÒBILS.

Els equips amb treballadors transportats hauran d'evitar el contacte d'aquests amb rodes i erugues
i la immobilització per les mateixes. Per a això disposaran d'una estructura de protecció que
impedeixi que l'equip de treball inclini més d'un quart de tornada o una estructura que garanteixi un
espai suficient al voltant dels treballadors transportats quan l'equip pugui inclinar-se més d'un quart
de tornada. No es requeriran aquestes estructures de protecció quan l'equip de treball es trobi
estabilitzat durant la seva ocupació.
Els carretons elevadores hauran d'estar condicionades mitjançant la instal·lació d'una cabina per al
conductor, una estructura que impedeixi que el carretó bolqui, una estructura que garanteixi que, en
cas de bolcada, quedi espai suficient per al treballador entre el terra i determinades parts de
l'esmentat carretó i una estructura que mantingui al treballador sobre el seient de conducció en bones
condicions.
Els equips de treball automotors hauran de comptar amb dispositius de frenat i parada, amb
dispositius per garantir una visibilitat adequada i amb una senyalització acústica d'advertència. En
qualsevol cas, la seva conducció estarà reservada als treballadors que hagin rebut una informació
específica.

8.5 DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES ALS EQUIPS DE TREBALL
PER A ELEVACIÓ DE CÀRREGUES.

Hauran d'estar instal·lats fermament, tenint present la càrrega que hagin d'aixecar i les tensions
induïdes en els punts de suspensió o de fixació. En qualsevol cas, els aparells d'hissar estaran
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equipats amb limitador del recorregut del carro i dels ganxos, els motors elèctrics estaran proveïts
de limitadors d'altura i del pes, els ganxos de subjecció seran d'acer amb ”baldons de seguretat“ i
els carrils per a desplaçament estaran limitats a una distància d'1 m del seu terme mitjançant límits
de seguretat de final de carrera elèctrics.
Haurà de figurar clarament la càrrega nominal.
Hauran d'instal·lar-se de manera que es redueixi el risc que la càrrega caigui en picat, es deixi anar
o es desviï involuntàriament de manera perillosa. En qualsevol cas, s'evitarà la presència de
treballadors sota les càrregues suspeses. Cas d'anar equipades amb cabines per a treballadors
deurà evitar-se la caiguda d'aquestes, el seu esclafament o xoc.
Els treballs d'hissat, transport i descens de càrregues suspeses, quedaran interromputs sota règim
de vents superiors als 60 km/h.

8.6. DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES A LA MAQUINÀRIA-EINA.
Les màquines-eina estaran protegides elèctricament mitjançant doble aïllament i els seus motors
elèctrics estaran protegits per la carcassa.
Les que tinguin capacitat de cort tindran el disc protegit mitjançant una carcassa antiprojeccions.
Es prohibeix treballar sobre llocs entollats, per evitar els riscos de caigudes i els elèctrics. Per a totes
les tasques es disposarà una il·luminació adequada, entorn de 100 lux.
En prevenció dels riscos per inhalació de pols, s'utilitzaran en via humida les eines que ho produeixin.
Sota cap concepte es retirarà la protecció del disc de cort, utilitzant en tot moment ulleres de
seguretat antiprojecció de partícules. Com normal general, s'hauran d'extreure els claus o parts
metàl·liques clavades en l'element a tallar.
Amb les pistoles fixa-claus no es realitzaran trets inclinats, caldrà verificar que no hi ha ningú a l'altra
banda de l'objecte sobre el qual es dispara, s'evitarà clavar sobre fàbriques de totxana i s'assegurarà
l'equilibri de la persona abans d'efectuar el tret.
Per a la utilització dels trepants portàtils i fregadores elèctriques s'elegiran sempre les broques i
discos adequats al material a trepar, s'evitarà realitzar trepants en una sola maniobra i trepants o
fregades inclinades a pols i es tractarà no reescalfar les broques i discos.
Les polidores i abrillantadores de sòls, polidores de fusta i allisadores mecàniques tindran el manillar
de maneig i control revestit de material aïllant i estaran dotades de cèrcol de protecció
antienxampaments o abrasions.
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En les tasques de soldadura per arc elèctric s'utilitzarà elm del soldar o pantalla de mà, no es mirarà
directament a l'arc voltaic, no es tocaran les peces recentment soldades, se soldarà en un lloc
ventilat, es verificarà la inexistència de persones a l'entorn vertical de lloc de treball, no es deixarà
directament la pinça a terra o sobre la perfileria, s'escollirà l'elèctrode adequada per al cordó a
executar i se suspendran els treballs de soldadura amb vents superiors a 60 km/h i a la intempèrie
amb règim de pluges.
En la soldadura oxiacetilènica (oxitall) no es barrejaran ampolles de gasos diferents, aquestes es
transportaran sobre safates engabiades en posició vertical i lligades, no s'ubicaran al sol ni en posició
inclinada i els encenedors estaran dotats de vàlvules antiretrocés de la llama. Si es desprenen
pintures es treballarà amb màscara protectora i es farà a l'aire lliure o en un local ventilat.

9. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES
DE CONSTRUCCIÓ D’INSTALꞏLACIONS FOTOVOLTAIQUES
9.1. INTRODUCCIÓ.

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals,modificada per la llei
25/2009 de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el llibre accés a les
activitats de servies i el seu exercici,és la norma legal per la qual es determina el cos bàsic de
garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció de la salut dels
treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.
D'acord amb l'article 6 de l'esmentada llei, seran les normes reglamentàries les que fixaran les
mesures mínimes que es deuen adoptar per a l'adequada protecció dels treballadors. Entre aquestes
es troben necessàriament les destinades a garantir la seguretat i la salut en les obres de construcció.
Per tot el que s'exposa, el Reial decret 1627/1997 de 24 d'Octubre de 1.997 estableix les disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, entenent com tals qualsevol obra, pública
o privada, en la que s'efectuïn treballs de construcció o enginyeria civil.
El promotor estarà obligat a que en la fase de redacció del projecte s’elabori un estudi de seguretat
i salut als projectes d’obres en que es doni algun dels supòsits següents:


Que el pressupost d’execució per contracta inclòs al projecte sigui igual o superior a
450.759,07 Euros.



Que la duració estimada sigui superior a 30 dies laborables, utilitzant en algun moment
a mes de 20 treballadors simultàniament.



Que el volum de ma d’obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del
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total dels treballadors a la obra, sigui superior a 500.
En el nostre cas, com no succeeix cap punt anterior, s’elabora un estudi bàsic de seguretat i salut.
9.2. RISCOS FREQÜENTS EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES

Els treballs més comuns on es produeixen riscos a les obres de construcció d’instal·lacions
fotovoltaiques sobre coberta són:
a. Cobertes
b. Manipulació de mòduls fotovoltaics
c. Manipulació de bateries
d. Treballs amb ferralla, manipulació i posada en obra.
e. Muntatge d'estructura metàl·lica
f.

Muntatge de prefabricats.

g. Obres de paleta.
h. Instal·lació elèctrica definitiva i provisional d'obra.

Els riscos més freqüents durant aquests treballs són els descrits a continuació:
a. Riscos derivats del maneig de màquines-eina i maquinària pesant en general.
b. Caigudes al mateix o diferent nivell de persones, materials i útils.
c. Els derivats dels treballs pulverulents.
d. Despreniments per malament apilat de la fusta, planxes metàl·liques, etc.
e. Corts i ferides en mans i peus, esclafaments, ensopegades i torçades al
caminar sobre les estructures.

f.

Contactes amb l'energia elèctrica (directes i indirectes), electrocucions, cremades, etc.

g. Cossos estranys als ulls, etc.
h. Agressió per soroll i vibracions en tot el cos.
i.

Microclima laboral (fred-calor), agressió per radiació ultraviolada, infraroja.

j.

Agressió mecànica per projecció de partícules.

k. Cops.
l.

Talls per objectes i/o eines.

m. Incendi i explosions.
n. Risc per sobreesforços musculars i dolents gestos.
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o. Càrrega de treball física.
p. Deficient il·luminació.
q. Efecte psicofisiològic d'horaris i torn.
9.3. MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL.

S'establiran al llarg de l'obra rètols divulgatius i senyalització dels riscos(vol, atropellament, col·lisió,
caiguda en altura, corrent elèctrica, perill d'incendi, materials inflamables, prohibit fumar, etc), així
com les mesures preventives previstes (ús obligatori del casc, ús obligatori de les botes de seguretat,
ús obligatori de guants, ús obligatori de cinturó de seguretat, etc).
S'habilitaran zona per a l'amuntegament de material i útils (ferralla, perfileria metàl·lica, peces
prefabricades, fusteria metàl·lica, material elèctric, etc).
Es procurarà protecció personal, fonamentalment calçat antilliscant reforçat per a protecció de cops
en els peus, casc de protecció per a la cap i cinturó de seguretat.
El transport aeri de materials i útils es farà suspenent-los des de dos punts mitjançant eslingues, i
es guiaran per tres operaris, dos d'ells guiaran la càrrega i el tercer ordenarà les maniobres.
El transport d'elements pesats (mòduls fotovoltaics, estructura, etc) es farà sobre carretó de mà i així
evitar sobreesforços.
La distribució de màquines, equips i materials en els locals de treball serà l'adequada, delimitant les
zones d'operació i pas, els espais destinats a llocs de treball, les separacions entre màquines i
equips, etc.
L'àrea de treball estarà a l'abast normal de la mà, sense necessitat d'executar moviments forçats.
Es vigilaran els esforços de torsió o de flexió del tronc, sobretot si el cos està en posició inestable.
S'evitaran les distàncies massa grans d'elevació, descens o transport, així com un ritme massa alt
de treball.
Es tractarà que la càrrega i el seu volum permetin agafar-la amb facilitat.
Cal seleccionar l'eina correcta per al treball a realitzar, mantenint-la en bon estat i ús correcte
d'aquesta. Després de realitzar les tasques, es guardaran en lloc segur.
La il·luminació per desenvolupar els oficis convenientment oscil·larà entorn dels 100 lux.
És convenient que els vestits estiguin configurats en diverses capes al comprendre entre elles
quantitats d'aire que milloren l'aïllament al fred. Ocupació de guants, botes i orelleres i s'evitarà que
la roba de treball s'amari de líquids evaporables.
Si el treballador patís estrès tèrmic s'han de modificar les condicions de treball, amb la finalitat de
disminuir el seu esforç físic, millorar la circulació d'aire, apantallar la calor per radiació, dotar al
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treballador de vestimenta adequada (barret, ulleres de sol, cremes i locions solars), vigilar que la
ingesta d'aigua tingui quantitats moderades de sal i establir descansos de recuperació si les
solucions anteriors no són suficients.
L'aporti alimentari calòric ha de ser suficient per compensar la despesa derivada de l'activitat i de les
contraccions musculars.
Per evitar el contacte elèctric directe s'utilitzarà el sistema de separació per distància o allunyament
de les parts actives fins a una zona no accessible pel treballador, interposició d'obstacles i/o barreres
(armaris per a quadres elèctrics, tapes per a interruptors, etc.) i recobriment o aïllament de les parts
actives.
Per evitar el contacte elèctric indirecte s'utilitzarà el sistema de posada a terra de les masses
(conductors de protecció, línies d'enllaç amb terra i elèctrodes artificials) i dispositius de cort per
intensitat de defecte (interruptors diferencials de sensibilitat adequada a les condicions d'humitat i
resistència de terra de la instal·lació provisional).
Serà responsabilitat de l'empresari garantir que els primers auxilis puguin prestar-se en tot moment
per personal amb la suficient formació per a això.
9.4. MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER PARTICULAR PER A CADA TREBALL

9.4.1. COBERTES
A la zona de la coberta de l’edifici de la biblioteca on s’instal·laran els mòduls només existeix una
zona amb possible risc de caiguda al buit, que es just a sota de les estructures de suportació dels
mòduls on s’instal·larà l’inversor i les caixes de protecció. En aquesta zona, i només a les fileres on
s’instal·larà l’inversor i les caixes de protecció, es col·locaran baranes fixes de seguretat.
A la coberta s’apilarà el material de l’obra, tenint cura en cada cas de l’especificat per cada fabricant.
Els llasts s’apilaran a la coberta però evitant fer-ho al mateix lloc, n’hi ha que escampar-los per evitar
sobrecarregar la coberta en un punt.
Es paralitzaran els treballs sobre les cobertes sota règim de vents superiors a 60 km/h., pluja, gelada
i/o neu.
9.4.2. MANIPULACIÓ DE MÒDULS FOTOVOLTAICS

Els mòduls fotovoltaics es manipularan amb guants, i es realitzarà com a mínim amb dos operaris.
Els riscos més freqüents amb la manipulació i instal·lació dels mòduls es la caiguda dels operaris al
mateix nivell, a diferent nivell i al buit, així com a xocs i cops contra objectes, talls i lesions en mans
i peus. També lumbàlgies per sobreesforços o postures inadequades.
Com ja s’ha explicat, per l’aplec dels mòduls es prepararà la zona d’emmagatzematge a la coberta i
com a màxim s’apilaran els mòduls seguint les instruccions del fabricant.
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9.4.3. MUNTATGE D’ESTRUCTURA METÀLꞏLICA
Totes les operacions de muntatge de les estructures metàl·liques es farà amb l’arnès amarrat a la
línia de vida de la coberta superior o al punt d’ancoratge de la coberta inferior, si s’està treballant a
la coberta superior o inferior respectivament.
Es prohibeix la permanència d'operaris dins del radi d'acció de càrregues suspeses.
Si n’hi hagués talls de soldadura es prohibeix la permanència d'operaris directament sota els talls de
soldadura.

9.4.4. INSTALꞏLACIÓ ELÈCTRICA A L’OBRA
El muntatge d'aparells elèctrics serà executat per personal especialista, en prevenció dels riscos per
muntatges incorrectes.
El calibre o secció del cablejat serà sempre l'adequat per a la càrrega elèctrica que ha de suportar.
Els fils tindran la funda protectora aïllant sense defectes apreciables (estrips i assimilables). No
s'admetran trams defectuosos.
Els equips elèctrics han de suportar la intempèrie per poder treballar amb ells a cel obert (com per
eixample els quadres elèctrics que han de posseir preses de corrent per a connexions blindades).
Els enllaços provisionals entre mànegues, s'executaran mitjançant connexions normalitzades
estanques antihumitat.
Les mànegues de "alargadera" per ser provisionals i de curta estada poden portar-se esteses pel
terra, però arrambades als paraments verticals.
Els interruptors s'instal·laran a l'interior de caixes normalitzades, proveïdes de porta d'entrada amb
pany de seguretat.
Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra.
Els quadres elèctrics es penjaran pendents de taulers de fusta rebuts als paraments verticals o bé a
"peus drets" ferms.
Les maniobres a executar en el quadre elèctric general s'efectuaran pujat a una banqueta de
maniobra o estora aïllant.
La tensió sempre estarà en la clavilla "femella", mai en la "mascle", per evitar els contactes elèctrics
directes.
Els interruptors diferencials s’instal·laran d'acord amb les següents sensibilitats:
300 mA. Alimentació a la maquinària.
30 mA. Alimentació a la maquinària com millora del nivell de seguretat.
30 mA. Per a les instal·lacions elèctriques d'enllumenat.
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Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de presa de terra. El neutre de la instal·lació
estarà lloc a terra.
La presa de terra s'efectuarà a través de la pica o placa de cada quadre general. El fil de presa de
terra, sempre estarà protegit amb macarró en colors groc i verd. Es prohibeix expressament utilitzarlo per a altres usos.
La il·luminació mitjançant portàtils complirà la següent norma:
Portabombetes estanc de seguretat amb mànec aïllant, reixeta protectora de la bombeta dotada de
ganxo de pengi a la paret, mànega antihumitat, clavilla de connexió normalitzada estanca de
seguretat, alimentats a 24 V.
La il·luminació dels talls se situarà a una altura entorn dels 2 m., mesurats des de la superfície de
suport dels operaris en el lloc de treball.
La il·luminació dels talls, sempre que sigui possible, s'efectuarà croada amb la finalitat de disminuir
ombres.
Les zones de passada de l'obra, estaran permanentment il·luminades evitant racons foscos. No es
permetrà les connexions a terra a través de conduccions d'aigua.
No es permetrà el trànsit de carretons i persones sobre mànegues elèctriques, poden pelar-se i
produir accidents. No es permetrà el trànsit sota línies elèctriques de les companyies amb elements
longitudinals transportats a espatlla (perxes, regles, escales de mà i assimilables).

9.5. DISPOSICIONS ESPECIFIQUES DE SEGURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.

Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms
o diversos treballadors autònoms, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i
salut durant l'execució de l'obra, que serà un tècnic competent integrat en la direcció facultativa.
Quan no calgui la designació de coordinador, les funcions d'aquest seran assumides per la direcció
facultativa.
9.6. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS
DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.

9.6.1. INTRODUCCIÓ.
La llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, modificada per la llei 25/2009
de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el llibre accés a les activitats
de servies i el seu exercici determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir
un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les
condicions de treball.
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Així són les normes de desenvolupament reglamentari les que han de fixar les mesures mínimes
que es deuen adoptar per a l'adequada protecció dels treballadors.
Entre elles es troben les destinades a garantir la utilització pels treballadors a la feina d'equips de
protecció individual que els protegeixin adequadament d'aquells riscos per a la seva salut o la seva
seguretat que no es puguin evitar o limitar-se prou mitjançant la utilització de mitjans de protecció
col·lectiva o l'adopció de mesures d'organització a la feina.

9.6.2. OBLIGACIONS GENERALS DE L'EMPRESARI
Farà obligatori l'ús dels equips de protecció individual que a continuació es desenvolupen.


Pantalla de protecció per a soldadura autògena i elèctrica.

9.6.3. PROTECTORS DE MANS I BRAÇOS


Guants contra les agressions mecàniques (perforacions, corts, vibracions).



Guants de goma fins, per a operaris que treballin amb formigó.



Guants dielèctrics per a B.T.



Guants de soldador.



Canelleres.



Mango aïllant de protecció en les eines.

9.6.4. PROTECTORS DE PEUS I CAMES






Calçat proveït de sola i puntera de seguretat contra les agressions mecàniques.
Botes dielèctriques per a B.T.
Botes de protecció impermeables.
Polaines de soldador.
Genolleres.

9.6.5. PROTECTORS DEL COS


Crema de protecció i pomades.



Armilles, jaquetes i mandils de cuir per a protecció de les agressions mecàniques.



Vestit impermeable de treball.



Cinturó de seguretat, de subjecció i caiguda, classe A.



Faixes i cinturons antivibracions.



Perxa de B.T.



Banqueta aïllant classe I per a maniobra de B.T.



Llanterna individual de situació.



Comprovador de tensió.
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9.6.6. PROTECTORS DEL CAP



Cascos de seguretat, no metàl·lics, classe N, aïllats per a baixa tensió, amb la
finalitat de protegir als treballadors dels possibles xocs, impactes i contactes
elèctrics.



Ulleres de muntura universal contra impactes i antipols.



Màscara antipols amb filtres protectors.

Sabadell, 24 maig de 2021

Andrés Cano Pardo
Enginyer Tècnic Industrial
CETIB Col·legiat nº 26.548
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DOCUMENT IV:
PRESSUPOST i AMIDAMENTS
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AMIDAMENTS VALORATS

REF.

Unitat CONCEPTE

CAPÍTOL 1:

ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA

1.01

ESTRUCTURA FV AMB INCLINACIÓ

PA

QTAT. PREU/UT.

25

95

IMPORT

2.375,00 €

Subministrament i instal∙lació de conjunt de subjecció del camp
fotovoltaic en coberta plana. L'estructura està compasada solarblocs on reposarà el panell, amb inclinació de 15 graus. Similar o
equivalent, de característiques iguals o superiors.
- Solar-bloc a 15 graus
- Conjunt pletina connexió de perfils guia
- Grapes panells
- Manual d'instal∙lació
- Muntatge de l'estructura "in
situ"

2.375,00 €

TOTAL CAPÍTOL 1:

CAPÍTOL 2:

CAPTACIÓ

2.01
Ut.
MÒDUL FOTOVOLTAIC JAM72S10‐410/MR MC4
Subministrament i instal∙lació de mòdul fotovoltaic JA Solar de silici
monocristal∙lí o similar de 410Wp de potència. 12 anys de garantía
del producte i 25 anys de garantia de producció. Similar o
equivalent, de característiques iguals o superiors.

25

135

3.375,00 €

2.02
PA
ACCESSORIS DE CONNEXIÓ
Subministrament i instal∙lació de cablejat, connectors i peces de
subjecció de cablejat per adequació dels mòduls reutilitzats en
funció dels nous camps solars i les seves geometries. Inclou petit
material i accessoris.

1

95

95,00 €

3.470,00 €

TOTAL CAPÍTOL 2:

CAPÍTOL 3:

INVERSOR/S

3.01
Ut.
FRONIUS SYMO 10.0‐3‐M
Subministrament i instal∙lació inversor fotovoltaic trifàsic CC/CA
marca FRONIUS SYMO 10.0-3-M o similar, de 10 kW de potència
nominal de sortida d'ona sinusoïdal a 400V-50Hz i tensió màxima CC
de 1000Vcc. Inclou proteccions de voltatge, freqüència,
funcionament en illa i vigilant d'aïllament. Similar o equivalent, de
característiques iguals o superiors.

1

2181

2.181,00 €

3.02
PA
ACCESSORIS DE CONNEXIÓ
Subministrament i instal∙lació de petit material i accesoris per al
muntatge mural de l'equip

1

85

85,00 €
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2.266,00 €

TOTAL CAPÍTOL 3:

CAPÍTOL 4:

DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

4.01

CABLEJAT ZZ‐F (AS) 1,8 KV DC‐06/1KV 1x6 mm2

240

2,57

616,80 €

4.02
ml.
SAFATA METÀL·LICA 100X60 mm
Subministrament i instal∙lació de safata metàl∙lica galvanitzada cega
amb tapa de dimensions 60x100 model Multivia o similar per a
conducció del cablejat en el camp fotovoltaic. Inclou elements de
fixació, petit material i accessoris.

45

21,5

967,50 €

4.03
ml.
CABLE RZ1‐K(AS) 4X4mm2
Subministrament i instal∙lació de cable tetrapolar de tensió
assignada 0,6/1 kV, de secció 4x4mm2 amb conductor de coure
Classe 5 (-K), aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic a base de poliolefina amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius (Z1). Per a connexionat des de l'interior dels
inversors fins a la sortida de la caixa de proteccions AC. Fase R-STN.Metres totals entre 4 cables.

35

1,2

42,00 €

4.04
ml.
TUB ACER 40 mm
Subministrament i instal∙lació de tub rigid d'acer de 40 mm de
diametre nominal, resistència a l'impacte de 20J, resistència a la
compressió de 40000N. Inclou el material de fixació i accessoris
necessaris per baixada per la façana sud/baixant de pati que dona al
menjador cap al quadre general.

6

6,45

38,70 €

4.05
ml.
CONDUCTOR DE TERRA ‐ 1x6 mm2
Subministrament i instal∙lació de cable de coure 1x6mm2 de secció,
tipus H07V-K amb aïllament de PVC fins a 750V color groc i verd, per
a interconnexionat de l'estructura metàl∙lica i marcs dels mòduls
fotovoltaics formant línies de terra unint les seves carcasses
metàl∙liques i i panells i fins a la línia de terra col∙lectora principal
d'estructures.

70

1,35

94,50 €

4.06

3

6,5

19,50 €

ml.

Subministrament i instal∙lació de cable unipolar solar de tensió
assignada 0,6/1 kV, amb conductor de coure Classe 5 (-K), aïllament
de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a base de
poliolefina amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Per a
connexionat entre files de panells. Cable negre i vermell

ml.

SAFATA/CANAL 60x60 AMB TAPA

Subministrament i instal∙lació de canal tapa cega de dimensions
60x100 tipus UNEX o similar zona inversor. Inclou elements de
fixació, petit material i accessoris.

TOTAL CAPÍTOL 4:

CAPÍTOL 5:

PROTECCIONS

1.779,00 €
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5.01
PA
QUADRE PROTECCIONS CC i CA
Subministre i instal∙lació d'armari de proteccions continua i alterna
(per separat CC/CA)
Fusible seccionable DC 10x38 de 16A d'intensitat nominal i
1000V
Portafusible unipolar 10x38 PMF 32A i 1000V
Descarregador de sobretensions DC Tipus 2
Descarregador de sobretensions AC Tipus 2 Ip 40kA 440/400V
PIA magnetotèrmic 4P - corba C - Intensitat nominal 20A 10kA
Interruptor diferecial 4P 40A i sensibilitat 30mA
Armari IP 65 amb PG per entrada i sortida de cablejat,
bornes de connexió, punteres i accessoris de connexionat i
petit material.Dos de 12 mòduls.

1

5.02
Ut.
CONNEXIÓ QUADRE GENERAL BAXA TENSIÓ
Subministrament i instal∙lació de magnetotèrmic 4P - corba C Intensitat nominal 20A - 6kA situat al costat del quadre general.
Degudament identificat i rotulat. En una caixa superficial de 8
mòduls.

1

1400

1.400,00 €

175

175,00 €

4
4
2
1
1
1
2

1.575,00 €

TOTAL CAPÍTOL 5:

CAPÍTOL 6:

MONITORITZACIÓ

6.01
Ut.
PLC internet
Subministre i instal∙lació PLC tipus TP-link o similar amb cable per
obtenció del wifi i connexió del meter amb cable ethernet cat. 5
apantallat.

1

175

175,00 €

6.02
ml.
COMPTADOR BIDIRECCIONAL
Subministre i instal∙lació comptador bidireccional amb lectura
indirecta per transformadors toroidals tipus Fronius Smart meter TS
50kA-3. Es podrà instal∙lar en la caixa del magnetotèrmic 4P al
costat del quadre general. Similar o equivalent, de característiques
iguals o superiors.

1

325

325,00 €

500,00 €

TOTAL CAPÍTOL 6:

CAPÍTOL 7:

SERVEIS AUXILIARS PER A LA INSTAL·LACIÓ

7.01

Mitjans d'elevació de material a la coberta amb
camió‐ploma

PA

1

1250

1.250,00 €

1

250

250,00 €

Lloguer camió ploma de 4 hores, servei bàsic, per pujar el material
de panells + estructura triangular + blocs de formigó (llast) a coberta
7.02

dies

Mitjans d'elevació persones

Lloguer de 1 dia de cistella articulada de 12 mts d'alçada per
realitzar el baixant de la coberta al quadre general planta 0.
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1.500,00 €

TOTAL CAPÍTOL 7:

CAPÍTOL 8:

LEGALITZACIÓ

8.01
PA
DOCUMENTACIÓ I TRAMITACIÓ LEGALITZACIÓ
Legalització instal∙lació completa. Inclou CIE, certificats equips,
memoria subvenció generalitat, així com tota la documentació
requerida per la propietat. Taxes de registre RAC i inspección inicial
OCA incloses.

1

800

800,00 €

TOTAL CAPÍTOL 8:

CAPÍTOL 9:

IMPREVISTOS OBRA

9.01
PA
IMPREVISTOS
Partida a justificar durant la instal∙lació, prèvia acceptació de la
Direcció Facultativa i la propietat en concepte d'imprevistos durant
el transcurs de l'obra

1

1125

1.125,00 €

1.125,00 €

TOTAL CAPÍTOL 9:

CAPÍTOL 10:

800,00 €

SEGURETAT I SALUT

10.01 PA
PLÀ DE SEGURETAT ESPECÍFIC
Plà de seguretat específic a desenvolupar a travès del projecte
tècnic i específic d'aquesta obra.

1

450

450,00 €

10.02

PA

EQUIPS PROTECCIÓ COL·LECTIVA I INDIVICUAL

1

325

325,00 €

10.03

PA

PRIMERS AUXILIS

1

180

180,00 €

10.04

PA

SENYALITZACIÓ BAIXANT PER PATI ESCOL

1

250

250,00 €

1

1590

1.590,00 €

Subministre i instal∙lació de tanques i marcatge de la zona de treball

10.05

PA

Escala Fixe d'accès a la coberta

Subministre i instal∙lació Escala EN14122-4 d'alumini MODEL KAITARI
d'alçada 2.500mm + 1.100mm de desembarco, SENSE protecció dorsal I
sistema d'anclatje a parament. Sense sistema anticaigudes. Similar o
equivalent, de característiques iguals o superiors.
TOTAL CAPÍTOL 10:

2.795,00 €
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TOTAL EXECUCIÓ + MATEIAL + SEGURETAT I SALUT
Despeses Generals (13%)
Benefici Industrial (6%)
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER
CONTRACTE
I.V.A. (21%)

PRESSUPOST TOTAL D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE AMB
IVA

18.185,00 €
2.364,05 €
1.091,10 €
21.640,15 €
4.544,43 €

26.184,58 €

Andrés Cano Pardo
Enginyer Tècni Industrial
COL CETIB 26548
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DOCUMENT V:
REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Coberta
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Façana metàl·lica per fer el baixant amb tub de 40mm metàl·lic.
Comprobar si es possible passar per dins entre façana i mur original de maó

Quadre general connexió

Projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 10 kWn al
CEP Purificación Salas Xandri de Sant Quirze del Vallès

Paret ubicació inversor i proteccions

Instal·lació d’escala fixe per accés a la coberta, com s’indica al pressupost valorat
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DOCUMENT VI:
PLÀNOLS

LOCALITZACIÓ, SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT
IMPLANTACIO_INSTAL·LACIO_FV
UBICACIO_EQUIPS
ESQUEMA_UNIFILAR
CONNEXIONAT_MODULS_FV
ESTRUCTURA_FV

Projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 10 kWn al
CEP Purificación Salas Xandri de Sant Quirze del Vallès

Projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 10 kWn al
CEP Purificación Salas Xandri de Sant Quirze del Vallès

Projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 10 kWn al
CEP Purificación Salas Xandri de Sant Quirze del Vallès

Projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 10 kWn al
CEP Purificación Salas Xandri de Sant Quirze del Vallès

Projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 10 kWn al
CEP Purificación Salas Xandri de Sant Quirze del Vallès

Projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 10 kWn al
CEP Purificación Salas Xandri de Sant Quirze del Vallès

Projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 10 kWn al
CEP Purificación Salas Xandri de Sant Quirze del Vallès

Projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 10 kWn al
CEP Purificación Salas Xandri de Sant Quirze del Vallès

DOCUMENT VII:
PLÀ DE TREBALL
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1

RELACIÓ D’ACTIVITATS PER L’EXECUCIÓ DEL
PROJECTE

A continuació es detallen el conjunt de tasques a realitzar per la correcte execució del
projecte.

1.1. Actuacions prèvies

La primera actuació encomanada al Contractista és verificar que les dades del Projecte
són reals, sense que s’hagin produït noves dades que interfereixin les obres. No es
començarà cap activitat fins que aquesta no estigui totalment finalitzada. Les sub‐tasques
incloses en aquesta activitat són:
1. Verificar amb la DF la solució adoptada
2. Comprovar l’estat de la coberta
3. Tramitar permisos i autoritzacions

1.2. Obra civil per adequació d’accessos
En aquest projecte caldrà adequar els accessos al camp fotovoltaic, donat que els
mateixos no compleixen amb la normativa i es consideren insuficients. No caldrà adequar
la coberta en termes de línies de vida.

1.3. Execució de la instal∙lació
És l’activitat que conté totes les tasques relacionades directament amb l’execució de
l’obra. Es pot dividir en els quatre elements a instal∙lar:
1. Subministrament i instal∙lació de les estructures de suport dels mòduls FV.
2. Subministrament i instal∙lació dels mòduls FV.
3. Subministrament i instal∙lació d’inversors i proteccions.
4. Subministrament i instal∙lació dels equips de mesura.
5. Connexió elèctrica dels elements.

1.4. Implantació de les mesures de seguretat i salut
Aquesta activitat contempla les següents tasques:
1. Col∙locació de cartells d’obra
2. Vallat d’obra
3. Instal∙lació de proteccions col∙lectives
4. Retirada de vallat d’obra

1. Pla de control de qualitat
El control de qualitat es realitzarà a través de les proves de funcionament, que es
realitzaran un cop finalitzi l’obra.

2. Verificació documental
La verificació documental es realitzarà durant el transcurs de tota l’obra.
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DOCUMENT I:
MEMÒRIA TÈCNICA I ANNEXOS
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1. ANTECEDENTS
En una aposta per canviar el model energètic actual i avançar cap a la sobirania energètica,
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès té com a objectiu la generació d’energia solar de km0
procedent d’energia fotovoltaica per auto-abastir elèctricament part dels seus consums i molt
possiblement en una futura fase d’ampliació optar per l’autoconsum col·lectiu per abastir més
establiments municipals i/o ciutadans del seu voltant més proper.
En un estat d’emergència climàtica els ajuntaments han de ser un punt clau cap a una Transició
Energètica on l’eficiència energètica i la generació renovable local juguen un paper fonamental per
assolir aquests objectius.
A través de la Subvenció del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 20202024 - Generalitat de Catalunya en el marc europeu per a la mitigació del canvi climàtic, l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès està adherit al Pacte d’alcaldes i alcaldesses, un compromís voluntari
dirigit als ens locals per a reduir en un 20% les emissions CO2 per al 2020, mitjançant l’increment
d’un 20% de les energies renovables i una reducció del consum
energètic del 20%. Els municipis donen compliment a aquest compromís amb la implementació del
Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES), un document estratègic local que inclou un inventari de
les emissions i les accions a dur a terme, que calen avaluar i actualitzar cada quatre anys.

2. OBJECTE I TITULAR
2.1. OBJECTE

El present document té per objectiu definir les condicions tècniques de la instal·lació solar
fotovoltaica connectada a la xarxa interna que es té previst realitzar sobre la coberta del Centre
Cívic Municipal Torre Julià de Sant Quirze del Vallès situat Carrer Josep Mitats, s/n, 08194 Sant
Quirze del Vallès, Barcelona, en regim d’autoconsum directe amb compensació d’excedents.
La instal·lació fotovoltaica tindrà una potència nominal de 12.5 kWn i es connectarà en règim
d’autoconsum de petita potència segons RD 1.699/2011 del 18 de novembre, pel qual es regula la
connexió a la xarxa d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica de petita potència i RD
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244/2019 pel que es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats
de subministrament amb autoconsum.
L’objectiu principal de la instal·lació projectada és la generació d’energia elèctrica provinent de fonts
renovables per poder abastir part del consum de l’emplaçament.
La instal·lació s’ha dissenyat de manera que es pugui aprofitar el màxim d’energia elèctrica generada
de forma renovable, abocant els excedents a la xarxa.

2.2. TITULAR

El titular de la instal·lació serà l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès El resum de les dades són les
següents:
Titular de la instal·lació:
Nom: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
CIF: P0823800H
Adreça: Plaça de la Vila, 1, 08192 Sant Quirze del Vallès
Promotor de la instal·lació:
Nom: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
CIF: P0823800H
Adreça: Plaça de la Vila, 1, 08192 Sant Quirze del Vallès
Enginyeria:
Nom: SOM CONFORT SOLAR, SCCL
CIF: F67136473
Adreça: Avinguda 11 de setembre, 75 – baixos (08208 – Sabadell, Barcelona)
Coordinació de Seguretat:
Nom: Medea prevencio i seguretat SL
CIF: B64156532
Adreça: Avenida catalunya 109 – Loc (08756 – La palma de cervelló – Bacelona)
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3. EMPLAÇAMENT I ACCESSOS
La instal·lació s’ubicarà a la seu del Centre Cívic Torre Julià de Quirze del Vallès. A continuació es
detalla la situació geogràfica de l’edifici:

Coordenades UTM

419468,2; 4597570,5Huso 31

Coordenades geogràfiques

41.52552, 2.03469

Ref. Cadastral

9677001DF1997N0001FZ

Codi Postal

08194

Direcció Postal

Carrer Josep Mitats, s/n

Figura 1. Ubicació Instal·lació Font: Google maps
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3.1. TAULA RESUM DEL PROJECTE

TAULA RESUM DEL PROJECTE
Producció anual (kWh/any)

18.283

Potència nominal (kWn)

12.5

Potència pic (kWp)

12,3

P.E.C del projecte amb IVA (€)

25.972,99

Potència i nombre de mòduls fotovotaics

410Wp i 30 panells

Estalvis generats anualment (€/any)

2344

Potència i nombre d’inversors

1 inversor de 12.5 kWn

Cobertura solar (%)

49,4%

Estalvi CO2 anual (kg/any)

8.588

Amortització sense subvencions

11,1
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3.2. RESUM DEL PRESSUPOST
CAPÍTOLS

IMPORT

CAPÍTOL 1: ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA

2.850,00 €

CAPÍTOL 2: CAPTACIÓ

4.175,00 €

CAPÍTOL 3: INVERSORS

2.610,00 €

CAPÍTOL 4: DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

1.033,05 €

CAPÍTOL 5: PROTECCIONS

1.590,00 €

CAPÍTOL 6: MONITORITZACIÓ

500,00 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL PEL CÀLCUL DEL (I.C.I.O):

12.758,05 €

CAPÍTOL 7: SERVEIS AUXILIARS PER LA INSTAL∙LACIÓ

750,00 €

CAPÍTOL 8: LEGALITZACIÓ

1000,00 €

CAPÍTOL 9: IMPREVISTOS D'OBRA

900,00 €

CAPÍTOL 10: SEGURETAT I SALUT

2.630,00 €

TOTAL EXECUCIÓ + MATERIAL + SEGURETAT I SALUT

18.038,05 €

Despeses generals (13%)

2.344,95 €

Benefici Industrial (6%)

1.082,28 €

PRESSUPOST D'EXECUCCIÓ PER CONTRACTE

21.465,28 €
I.V.A. (21%)

PRESSUPOST D'EXECUCCIÓ PER CONTRACTE AMB IVA

4.507,71 €
25.972,99 €

El pressupost per a l’execució del projecte corresponent a la instal∙lació fotovoltaica per autoconsum de
12.5kW sobre la coberta del Centre Cívic Torre Julià de Sant Quirze del Vallès és de (# 21.465,28 #) IVA no
inclòs.
Sabadell a 28 de Maig de 2021

El Facultatiu,
Andrés Cano
Enginyer Tècnic Industrial Col∙legiat nº 26.548
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4. NORMATIVA APLICABLE
 Ordre 9 de març de 1971 per la que s’aprova la Ordenança General de Seguretat i higiene en

el treball.
 Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de

seguretat en centrals elèctriques i centres de transformació.
 Llei 31/1995 Reglament de Seguretat i Higiene en el treball. Aprovada pel Reial Decret

1829/1995, de 10 de Novembre.
 Decret 308/1996, de 2 d’agost, sobre procediment administratiu aplicables a les

instal∙lacions enrègim especial.
 Reial Decret 1627/97 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de

construcció.
 Llei del Sector Elèctric 54/1997 del 24 de novembre de 1997, estableix un nou marc de

funcionament del sistema elèctric Espanyol. Estableix un règim especial per aquelles
instal∙lacions que utilitzen fonts d’energia renovables, amb una potència instal∙lada menor de
50MW.
 Reial Decret 2818/1998 del 30 de Novembre sobre producció d’energia elèctrica per a

instal∙lacions alimentades per recursos o fonts d’energia renovable, residus i/o cogeneració.
Defineix les condicions per a acollir-se al règim especial de producció d’energia elèctrica, així
com determina les primes que es poden obtenir amb la venta d’energia elèctrica.
 Reial Decret 1955/2000 de l’1 de desembre, per el que es regulen les activitats de transport,

distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal∙lacions
d’energia elèctrica.
 Reial Decret 614/2001 Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels

treballadors vers el risc elèctric.
 Decret 352/2001, de 18 de desembre, sobre procediment administratiu aplicable a les

instal∙lacions d’energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica (DOGC 3544, de
02/01/2002).
 Reial Decret 842/2002 del 2 d’agost pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa

Tensió (REBT) i les seves instruccions complementàries.
 Ordre de 30 de setembre de 2002, per la que se estableix el procediment per prioritzar l’accés

i la connexió a la xarxa elèctrica per evacuació d’energia de les instal∙lacions de generació
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 contemplades en el RD 2818/1998 sobre producció d'energia elèctrica per instal∙lacions

proveïdes per recursos o fonts d'energia renovables, residus i cogeneració.
 Reial Decret 314/2006 del 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació.
 Reial Decret 1110/2007, de 24 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament unificat de punts de

mesura del sistema elèctric.
 Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel que s’aprova el document bàsic «DB-HRProtecció

vers al soroll» del Codi Tècnic de l’edificació i es modifica el Reial Decret 314/2006.
 RD 1699/2011, de 18 de novembre, pel que es regula la connexió a xarxa d’instal∙lacions de

producció de petita potència.
 Condicions Tècniques de l’IDAE d’instal∙lacions solars fotovoltaiques connectades a xarxa,

publicades al 2011.
 RD 1/2012, de 27 de gener pel que es procedeix a la suspensió dels procediments de

preasignació de retribució i a la supressió dels incentius econòmics per a noves instal∙lacions
de producció d’energia elèctrica a partir de cogeneració, fonts d’energia renovables i residus.
 Llei 24/2013, de 26 de desembre del Sector Elèctric, en el seu article 9 defineix l’autoconsum

i distingeix vàries modalitats d’autoconsum.
 RD 413/2014, de 6 de juny que regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de

fonts d’energia renovables, cogeneració i residus.
 RD244/2019 d’autoconsum, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones

administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.
 Normativa CPR (Construction Products Regulation), de l’1 de juliol de 2016, pel qual es regula

la seguretat dels materials utilitzats en la construcció front al foc i matèries perilloses.
 Condicions tècniques que han de complir les instal∙lacions fotovoltaiques per a la connexió a

la xarxa de distribució d’ENDESA.
 Reial Decret‐llei 15/2018, del 5 d’Octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i

la protecció dels consumidors.

5. TAULA RESUM CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTALꞏLACIÓ
A continuació s’indiquen els principals components que integren la instal∙lació:


Mòduls solars fotovoltaics (plaques o panells solars)



Inversors solars per connexió a xarxa



Estructura de suport dels mòduls; inclou sistema de fixació
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Instal·lació elèctrica DC; inclou el cablejat, canalitzacions i quadre proteccions DC



Instal·lació elèctrica AC; inclou el cablejat, canalitzacions i quadre proteccions AC



Sistema de seguretat de posada a terra



Sistema i connexió a xarxa interior



Sistema de monitoratge energètic



Sistemes de seguretat pel manteniment

Pel present projecte, es preveu la implantació de la instal·lació i els seus elements segons els plànols de definició
del projecte, tal i com es pot veure en aquesta imatge de detall

Figura 2. Layout distribució panells

DADES GENERALS ARQUITECTÒNIQUES

Tipus d’integració:

Coberta plana transitable

Inclinació (graus)

0º

Orientació (graus azimut)

+7º (sud-oest)
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TIPUS INSTAL·LACIÓ
Tipologia

Autoconsum Fotovoltaic amb compensació d’excedents, a xarxa interior

CUPS

ES0031405080749001ML0F

Potència contractada/Tarifa
Referència Cadastral

P1 5,19 P2 5,19 P3 5,19 / 20DHA
9677001DF1997N0001FZ

DADES PLANTA FOTOVOLTAICA
Nom que identifica la instal·lació

Fotovoltaica Autoconsum Centre Cívic Torre Julià Sant Quirze del Vallès

Grup i subgrup de classificació

b.1.1

Potencia pic (kWp)

12,3

Potència nominal (kW)

12.5

Tipus de connexió

Trifàsica

Tipus d’estructura suport

Lastre (pes) a 15 graus -> solarblocs

INVERSOR/S DE POTÈNCIA
Número d’inversors de potència

1

Model d’inversor

Fronius Symo 12.5-3-M Full. Similar o equivalent, de

característiques iguals o superiors.
Potència dels inversors (kW)

12.5

Tensió/Freqüència

400/50Hz

CAMP FOTOVOLTAIC
Número total de mòduls

30

Tipus tecnologia i model

Crista·lins - JA Solar 410 W silver frame half-cut. Similar o equivalent, de

característiques iguals o superiors.
Potència dels mòduls (Wp)

410

Composició. Nº strings

St. 1: 15 mòduls + St.2: 15 mòduls

Superfície Total

60,19 m2

Orientació del mòduls - azimut

+7º

Inclinació dels mòduls

15 º

Intensitat màxima mòdul Imp

9,79 A

Tensió màxima mòdul Vmp

41,88 V

Intensitat curtcircuit Isc mòdul

10,45A

Tensió circuit obert mòdul Voc

50,12 V

DADES GENERACIÓ
Estimació energia generada kWh/any

18.283

Producció específica KWh/KWp

1.485,64

Estalvi de CO2 (kg/any)

8.588
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6. DESCRIPCIÓ DEL TIPUS D’INSTALꞏLACIÓ
La instal·lació fotovoltaica es connectarà en règim d’autoconsum directe, segons RD 1.699/2011 del
18 de novembre, pel qual es regula la connexió a la xarxa d’instal·lacions de producció d’energia
elèctrica de petita potència i RD 244/2019 pel que es regulen les condicions administratives, tècniques
i econòmiques de les modalitats de subministrament amb autoconsum.
Tota l’energia generada per la instal·lació es connectarà en règim d’autoconsum directe amb
compensació d’excedents. La tarifa és 3.0. A continuació es presenta un quadre explicatiu:

Potència contractada (kW)

Potència pic de la instal·lació
Fotovoltaica (kWp)

P1 – 5,19 P2 – 5,19 P3 – 5,19

12,3

Segons el RD244/2019 la modalitat d’autoconsum amb compensació d’excedents. Acollida a
compensació i la connexió es realitzarà en la instal·lació interior del titular al embarrat del quadre
elèctric principal.

Es decideix fer una primera instal·lació per realitzar autoconsum directe i en una segona fase
d’ampliació es valorarà la seva modificació i ampliació per reconvertir-la en autoconsum compartit.
De moment, per aquest tipus d’instal·lació que no generarà gairebé cap tipus d’excedent, no compensa
el sobre cost tècnic, econòmic i administratiu de fer-la col·lectiva.
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7. ESTUDI ENERGÈTIC I DE RENDIMENTS

7.1. Premisses de dimensionat

El dimensionament s’ha realitzat a partir dels següents paràmetres:


Taula de dimensionament del Ajuntament de Sant Quirze, segons consums del
establimentsegons
document Ref. Expedient: 313/2019/SQVPT



Instal∙lació d’autoconsum segons RD244/2019



En l’elaboració del present Projecte es disposa dels plànols del Projecte As-built,. La informació
que no ha estat subministrada ha estat obtinguda per Som Confort Solar a les visites realitzades
al emplaçament.



Potència contractada en períodes 5,19 kW P1, 5,19 kW P2, 5,19 kW P3.



Situació geogràfica: La irradiació i temperatura local s’han obtingut de la base de dades de la
plataforma "Photovoltaic Geographical Information System" (PVGIS) desenvolupada pel
Centre de l’Energia de la Comissió Europea (Joint Research Centre) i amb el programa de
simulació PV∙SOL.



A continuació es pot veure l’orientació:
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2

1

3

Figura 3. Ubicació dels equips

Es plantegen les següents accions:


A la zona 1 els mòduls es col∙locaran a la coberta plana, que es una coberta transitable 1º amb
algun desnivell desigual a salvar durant la instal∙lació.



El sistema s’ha dissenyat per tenir la màxima potència i optimitzar l’ombrejat existent.



A la zona 2 es on es troba l’inversor fotovoltaic, a dins, a l’escala per accedir a la coberta .



A la zona 3, serà el punt de baixada del cablejat fins al quadre de proteccions.

Es manté la distribució mantenint l’azimut de l’edifici.
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La planta quedaria configurada de la següent manera:

Nº de

Potència

Nº mòduls

Nº de

Inversor

Potència

AIGUA DE

mòduls

unitària

per sèrie

sèries

(kWn)

total (kWp)

LA NAU

(Wp)

Total:

15

410

15

1

6,15

Sud

15

410

15

1

6,15

Sud

30

410

15 +15

2

12,3

Sud

1x12.5

Per a dur a terme l’estimació de l’energia que produirà anualment la instal·lació, s’han utilitzat les
dades meteorològiques facilitades per PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System), de
l’Institute for Energy and Transport (IET) pertanyent al Joint Research Centre, de la Comissió Europea
(Unió Europea), per a la ciutat de Sant Quirze del Vallès. El PVGIS és una eina desenvolupada sota
l’acció SOLAREC per a contribuir a l’aplicació de les energies renovables a la Unió Europea com
una manera sostenible de subministrar l’energia a llarg termini mitjançant la realització de nous
desenvolupaments i tecnologies.

P h o t o v o l t a i c G e o g r a ph i ca l
System (PVGIS)

European Commission, Joint Research Centre Institute
for Energy, Renewable Energy Unit
Via Fermi 2749, TP 450, 210 27 Ispra (VA), Italy
tel: +39 0332 785273, fax: +39 0332 789268

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/

I nf orm a ti o n
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Les dades d’irradiació i temperatura en el punt del projecte segons PVGIS són les següents:
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S’ha utilitzat el programa PV·SOL dibuixant la ubicació dels obstacles i de la instal·lació per obtenir
possibles pèrdues per ombrejat:

Coberta
A continuació es presenten els resultats de la simulació de l’estimació de la producció anual que s’ha
realitzat amb el programa PV·SOL:

Tal i com es pot observar als resultats de la simulació, s’espera que la producció anual de la instal·lació
fotovoltaica se situï en 18.283 kWh i que el mes en el que s’assoleixi la punta de producció sigui el
mes de juliol, tal i com es pot observar a la següent figura, on apareix la representació gràfica de la
producció estimada diària per a cada mes i per unitat de potència instal·lada (kWh/kWp):
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Figura 4. Energia generada mes a mes

La cobertura solar estimada és la següent:

Figura 5. Cobertura solar mes a mes
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8. DESCRIPCIÓ DE LA INSTALꞏLACIÓ

La instal·lació fotovoltaica presenta una potència nominal de 12.5 kWn, composada per 30 mòduls
fotovoltaics de 410W amb una potència total pic de 12,3 kWp i es connectarà en regim d’autoconsum
en la línia interior de l’edifici. S’ha dissenyat amb 2 strings, dos de 15 mòduls.
Els mòduls s’instal·laran en una coberta plana transitable per acollir mòduls solars mitjançant uns
blogs de formigó (solar-blocs) ja amb la inclinació de 15 graus sense estructures triangulars d’alumini.
Les estructures presentaran la orientació de l’edifici i la inclinació de 15 graus.
Coberta disponible :

Figura 6. Disponibilitat d’espais
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La connexió dels mòduls es durà a terme mitjançant els connectors ràpids que duen incorporats.
En la configuració dels strings s’han tingut en compte els obstacles i possibles ombrejaments d’arbres
o edificis colindants.
En el cas d’escollir perfils d’alumini per l’estructura, aquests seran d’alumini anoditzat i s’ancoraran
sobre la coberta mitjançant daus de formigó (lastre) i tac químic especials per a aquest tipus
d’instal·lació. Els mòduls es subjecten als perfils d’alumini mitjançant grapes de subjecció.
Es recomana la instal·lació amb solar-blocs

Figura 7. Exemple Solar-Bloc en coberta plana del edifici

A continuació es mostraran els paràmetres elèctrics definits per aquesta instal·lació:

Pot
FV
Nº
mòduls

enc

Vmp *CC

Voc

Isc

Potencia

Strin

C

String

pic

mò

g CC

C

CC

(Wp)

dul

(A)*

(V

(A)*

ia

(V)*

Imp

)*

(W
)
MPPT 1

15

410

628,2

9,79

751,8

10,

6150

45
MPPT 2

15

410

628,2

9,79

751,8

10,

6150

45
TOTAL

30
*Condicions Standard de mesura (STC). 100W/m2, AM 1,5 i 25ºC temp

12300

Projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 12.5 kWn
al Centre Cívic Torre Julià de Sant Quirze del Vallès

El dimensionament dels strings s’ha dissenyat de tal manera que la tensió de la mateixa es situï a
l’interval MPP o rang de tensió de l’inversor en el que aquest és capaç de seguir el punt de màxima
potència, optimitzant així el rendiment de la instal·lació.
La caixa de protecció de corrent continua inclourà: fusibles PV 1000 Vdc de 15 o 16 A gPV.
També s’incorporaran descarregadors de sobretensions tipus II i el seccionador manual en càrrega
estarà incorporats dins del inversor com això ho acredita l’homologació de l’equip, per MPPT.
En cas d’instal·lar un inversor sense seccionador manual, s’incorporarà un seccionador extern de tall
en càrrega a la caixa de proteccions en continua.
A la sortida de la caixa de protecció de corrent continu, l’string anirà a l’inversor de potència que es
connectaran pels connectors destinats d’entrada per garantir els seguiments independent dels
seguiments definits.
A la sortida de l’inversor de potència hi haurà la caixa de protecció d’alterna per protecció de la línia
mitjançant un interruptor magneto-tèrmic i un relé diferencial de tipus A i un sobretensions d’alterna
per transitòries, que aniran directament al quadre de protecció i mesura de la fotovoltaica, a la sortida
de la qual es connectarà amb el quadre principal del l’edifici.
L’inversor de potència i els quadres de protecció estaran al exterior del edifici, a una paret exterior
específicament reservada per aquesta instal·lació que es troba a la coberta primera d’accés.
L’inversor quedarà protegir de la radiació amb un petit sostre metàl·lic i les caixes de proteccions
seran d’almenys protecció IP65 estanques.
El baixant serà amb tub metàl·lic de 40mm

La instal·lació i seguint el RD244/2019 comptarà amb el següent:
1. Un equip de mesura bidireccional que mesuri l’energia generada. Serà el mateix comptador de

companyia i que es troba a l’exterior.
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Figura 7. Esquema de principi

La connexió es realitzarà en la línia interior de l’edifici. En el quadre principal del edifici, aigües avall
del IGA General.
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Totes les dades seran enviades via wifi mitjançant la monitorització del inversor i la seva plataforma
web.
Per tant s’instal·larà el meter corresponent i la connexió wifi via PLC amb cable per connectar amb
el router del edifici.

8.1. MÒDULS FOTOVOLTAICS I CAMP FOTOVOLTAIC

La instal·lació s’ha dissenyat amb mòduls mono-cristal·lins de 144 cèl·lules de 410 Wp de potència i
tecnologia mono-PERC i una eficiència d’almenys el 20,4%. Els mòduls compliran les següent
normatives i disposaran dels certificats següents:
-

Marcat CE segons la Directiva 2006/95/CE del Parlament Europeu.

-

IEC61215 (UNE-EN 6125) per a mòduls fotovoltaics de silici cristal·lí per us
terrestre.

-

IEC 61730 (UNE-EN 61730, harmonitzada per la Directiva 2006/95/CE,
sobre la qualificació de la seguretat dels mòduls fotovoltaics.

-

Compliment de la norma UNE-EN 50380 sobre informació de les fulles
de dades i les plaques de característiques dels mòduls fotovoltaics.

-

Disposar de sistemes de qualitat en el seu procés de fabricació (normes ISO9001/
ISO14001).

-

Certificat amb control de PID (Potential Induced Degradation)

A continuació es mostren les característiques principals que han de complir com a mínim els mòduls
fotovoltaics
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Especificacions del mòdul:

La garantia del mòdul per desperfectes de fàbrica cobrirà com a mínim 10 anys, a més també garantirà
que la potència nominal real del producte arribarà com a mínim al 97% de la potència nominal
especificada a la placa del producte durant el primer any. A partir del segon any, la reducció anual de
la potència nominal real no superarà el 0,7% durant un període de 24 anys, de manera que en finalitzar
el vint-i-cinquè any, la potència nominal real arribarà com a mínim el 80% de la potència nominal
especificada a la placa del producte.
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Imatge 13.

Mínima garantia

La caixa de connexions dels mòduls porta incorporats díodes de derivació que eviten la possibilitat
d'averia de les cèl·lules, per ombrejats parcials d'un o diversos mòduls. A més a més són de tecnologia
cel·la partida, amb la qual cosa es com si fossin dos mòduls en 1 i no afectaria si la meitat del mòdul
es queda en ombra. Els panells presenten connectors ràpids per a facilitar la connexió dels mòduls. El
marc està fet amb aliatge d’alumini anoditzat i el vidre que cobreix i protegeix les cèl·lules és d’alta
transparència i té un espessor de 3,2mm.
Es subministrarà el manual de instal·lació per compliment amb les estructures a ser instal·lades per
evitar pèrdues de garanties futures.
L’entrega dels mòduls solars es realitzarà separada per corrents de funcionament (IMPP), marcats pel
fabricant, per tal de minimitzar les pèrdues de connexionat (mistmach). Serà condició imprescindible
que el Flash test entregat pel fabricant tingui aquesta classificació i que els mòduls solars vinguin
marcats, per poder fer la distribució en el camp d’una manera ràpida i efectiva.

8.2. INVERSOR O ONDULADOR

La funció bàsica d’aquest equip consisteix en convertir el corrent continu generat pels mòduls
fotovoltaics en corrent altern. La instal·lació constarà de un inversor de 12.5 kWn.
L’inversor realitza el seguiment del punt de màxima potència del sistema (MMP) en el rang de
tensions indicat a la taula. És a dir, en cada moment, d’acord a les condicions meteorològiques,
l’inversor cercarà la tensió i intensitat de corrents màxims del sistema per a extreure la màxima
potència i així optimitzar la producció d'energia. Disposa de 2 seguidors del punt de màxima potència
(MMP) amb 2 àrees d’entrada diferenciades. En aquest cas s’utilitzaràn 2 MPPT.
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Els inversors hauran de complir amb la normativa vigent per a aquest tipus d’instal·lacions, amb la
següent normativa que se cita a continuació:


Directiva de Baixa Tensió 2014/35/UE



Directiva de Compatibilitat Electromagnètica 2014/30/UE



Compleix amb la normativa establerta en el Reial Decret 1669/2011 sobre connexió
d’instal·lacions fotovoltaiques de petita potència a la xarxa de baixa tensió:
o

Si la tensió a la línia de distribució cau per desconnexió de la mateixa o bé per
caiguda de la xarxa general, l'inversor no genera tensió en aquesta línia, fent
d'aquesta manera impossible el funcionament en illa, segons la norma UNE-EN
62116

o

La connexió automàtica a la xarxa es produeix quan la tensió de la xarxa està dintre
del rang comprès entre 340v i 440v i al mateix temps la freqüència de xarxa és dintre
del rang entre 49Hz i 51Hz. La desconnexió automàtica es produeix de forma
immediata quan la freqüència, la tensió, o ambdues no estan dintre dels límits
esmentats.

o

La desconnexió i reconnexió de l'inversor en el punt d'injecció es controlat pel
software. Aquest software i els seus retocs no són accessibles a l'usuari.

o

Reconnexió a la xarxa en 180seg. Quan la tensió i freqüència es trobin en els limita
establerts.

o

Compliment de separació galvànica segons normativa vigent.

o

Marcatge CE.

S’adjuntaran els certificats per garantir el compliment de les citades normatives.

A continuació es detallen les principals característiques tècniques de l’inversor:
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DADES TÈCNIQUES INVERSOR FRONIUS ‐ 12.5 KWn

8.3. ESTRUCTURES, SUPORTACIÓ DE MÒDULS, ANCORAMENT I CERTIFICAT DE SOLIDESA

El sistema d’ancoratge i els elements estructurals utilitzats proporcionaran bona resistència als
agents atmosfèrics. L’estructura suportarà vents forts, segons els valors mínims recollits en el Codi
Tècnic d’Edificació (CTE), en el seu apartat sobre “Seguridad Estructural-acciones en la edificación”
(SE-AE), així com altres agents atmosfèrics (pluja, calamarsa, neu, etc.).
Alhora d’instal∙lar els mòduls, les grapes no han d’entrar en contacte amb el vidre davanter i no han
de deformar l'estructura.
Així mateix, cal assegurar que s'eviten efectes d’ombres de les grapes sobre el mòdul i el marc del
mòdul no es pot modificar en cap circumstància.
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És imprescindible fer servir com a mínim quatre grapes per cada mòdul, dues grapes a cada costat
llarg del mòdul i seguir les instruccions del fabricant per no perdre la garantia.
Mitjançant blocs de formigó, tipus solar‐blocs, segons càlcul de vents, s’anclaran els mòduls
fotovoltaics, com en la següent foto exemple.

Figura 10. Estructura solar-bloc

L’empresa instal·ladora haurà d’aportar els càlculs estructurals segons la solució
final triada.
El conjunt ha estat dimensionat per a suportar les accions que determina el “Código Técnico de la
edificación” (CTE), en concret el document bàsic sobre “Seguridad estructural”, CTE SE-AE. Les
carregues a considerar són:


Càrrega pel propi pes de l’estructura i mòduls (Acció permanent).



Càrrega pel pes de la neu (Acció variable).



Càrrega pel vent, frontal i de succió (Acció variable).
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Les úniques proteccions col·lectives necessàries per treballar en aquesta coberta es la incorporació de
dos trams de línia de vida provisional homologada, a la coberta.
A continuació es detallen el càlculs de càrrega sobre la teulada:

Càlcul de les càrregues de vent

L’edifici on s’ubicarà la instal·lació fotovoltaica, està composada d’una coberta de morter d’almenys
4cm, transitable i embaldosada tipus coberta invertida.
Aquest tipus d’estructura es capaç de soportar un pes de 500 kg/m2.
La càrrega que provocarà la instal·lació solar és la produïda per el propi pes de la instal·lació, més
les càrrgues del vent sobre ella mateixa, així com els pesos adicionals tals com la neu.

Càrrega deguda el pes de la instal·lació (qp)
Pes placa: 22,7 kg que por m2 serà = 22,7 kg /2,0 m2 = 11,35 kg/m2
Pes estructura: 50 kg/m2 (tant en sistema solarbloc com en sistema amb lastre trandicional)
Pes total de la instal·lació és de: 161,35 kg/m2 = 601,637 N/m2.

Càrrega deguda al vent (qe)
Són les produïdes pel vent, tant a tracció com a compresió.
El càlcul de les càrrgues de vent s’ha realitzat segons lo indicat al CTE (SE-AE)
El resultat es donat per la resta entre la càrrega de l’estructura buida i la càrrega deguda a la
instal·lació de panells solars.
La càrrega total és:

qe  qb  ce  c p
On:

qb  0,5    vb

2

 = Dnedistat de l’aire = 1,25 Kg/m3
Vb= Valor bàsic de la velocitat del vent por zones. La zona es pren del mapa de la figura 1.
Ce= Coeficient d’exposició en edificis de fins a 8 plantas. Valor constant de 2.
Cp= Coeficient eòlic o de presió. En aquest cas, cubierta plana, es pren el valor segons la tabla D4.
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En aquest cas, Sant Quirze del Vallès es dtroba dentro de la zona C, per aquesta zona, el valor de
la càrrega es de C= 0,52 kN/m2

Figura 1: zonificació del vent

qb  0,5    vb =0.5x1.25x0.522=0.169
2

Per el càlcul del coeficient de pressió exterior, es preñen els valors del CTE de la taula D.4
(coberta plana), essent la dirección del vent la que es motra en la figura.
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Ce= 2
Cp es prent per un valor d’inclinació de 15º i per les zones F, G, H i I de la coberta.
Cp(F)= -1.8
Cp(G)= -1.2
Cp(H)= -0.7
Cp(I)= -0.2 0,2
*sense parapetos
Para fer el còmput global de les càrregues de la coberta, donat que els panells están repartits per
tota la coberta, es prem el valor més desfavorable.
Cp(F)= -1.8
Força a compressió:

qe  qb  ce  c p = 0.169 x 2x 0 = 0 kN/m2
Força a tracció:

qe  qb  ce  c p = 0.169 x 2x 1.8 =0.6084 kN/m2

Càrregues degudes a la neu (qn)
Les càrregues de neu varien en funció de les zones climàtiques d’hivern i de l’alçada respecte el
mar.
Les zones climàtiques es donen a la figura E.2. El punt en qüestió, es trova en la zona 2.
La alçada de la ubicació respecte el mar és de 188 metros.
Amb aquestes dades, es prem el valor de la càrrega de neu de la taula E.2.
Per una alçada de 188m, a la zona 2, la càrrega de neu és de 0,4 kN/m2 en horizontal.
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El panel está a 15 º respecte a la horitzontal, per lo que la càrrega extra deguda a la neu será de
0,4 kN/m2 x cos15: 0.386
Es considerarà doncs la càrrega = 0.386 kN/m2

Càrrega total sobre la coberta:
Criteri de combinació d’accions:

qt  1,35  q p  1,5  qv  0,5  1,5  qn kN/m2
qt = 1,35x 1,6135 + 1,5 x 0+ 0,15 x 0,386 = 2,236 kN/m2
La càrrega máxima que haurà d’aguantar la coberta deguda a la instal·lació fotovoltaica és de 228
kg/m2, la qual es menor a la carga mínima que aguanta la mateixa.
Hipòtesis amb tracció: pes propi menys tracció deguda al vent
qt = 1,35x 0,1635 - (1,5 x 0,6084) = - 0,692 kN/m2
La tracció esperada máxima es situará en 70,56 kg/m2

Andrés Cano Pardo
Enginyer Tècni Industrial
COL CETIB 26548
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8.4. TRAÇAT LÍNIA DE DISTRIBUCIÓ

La línia de distribució en CC discorrirà per la coberta amb Tub PVC tipus REXA mm per exteriors
fins la paret d’instal·lació del inversor, on trobarem la zona d’instal·lació dels equips: proteccions CC
+ Inversor + proteccions AC, ja amb canaleta blanca UNEX de 60 x 60 cm.
Des de la paret d’instal·lacions fins al Quadre General, que és realitzarà la connexió, es té que anar
per la façana posterior.
Per tant es tornarà a sortir a la coberta amb Tub metàl·lic de 40mm fins a la façana est, per fer la
baixada.
Aquesta baixada es farà amb tub d’acer de 40mm
Es baixarà fins arribar al fals sostre per anar a buscar el quadre general.
Allà s’ubicarà un petit quadre per la fotovoltaica amb un magneto tèrmic degudament identificat. Es
connectarà la planta fotovoltaica i des de allà anirem a connectar aigües avall del IGA general.
8.5. LÍNIA D’EVACUACIÓ CC

El càlcul del cablejat s’ha realitzat segons defineix el REBT (Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió) a “Instruccions Tècniques Complementàries per a Baixa Tensió” (ITC-BT-07,ITC-BT-19 i
ITC-BT-40).
Els càlculs preveuen que la caiguda de tensió total (CC+CA) sigui inferior al 1,5%, tots els conductors
són de coure i per a ús en intempèrie, resistents als raigs ultraviolats i lliures d’halògens. Els cables
s’instal·laran sota dels mòduls i/o amb rejiband galvanitzat de distribució.
Els criteris utilitzats han estat:


Caiguda màxima de tensió admissible: Caiguda de tensió CC i AC menor a 1’5% en
condicions estàndard ( 25ºC-1000 W/m2).



Intensitat màxima admissible pel cable en servei permanent segons defineix el REBT per
cada tipus de conductor i de canalització. Segons la ITC-BT-40, el cables han estat
dimensionats per una intensitat no inferior a 125% de la màxima intensitat generada pel
generador.



El recorregut s’ha projectat de forma que minimitzi les distàncies per evitar pèrdues per
caigudes de tensió. El cable fotovoltaic és tipus ZZ-F (AS) 0,6/1 kV flexible Designació
UNE21123. El cablejat solar estarà molt ben identificat, indicant la sèrie i polaritat, al final
de cada sèrie, per poder facilitar les tasques d’identificació i manteniment.
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Tots els conductors d'interiors són del tipus no propagador de flama i lliure d'halògens. RZ1K(AS) 0,6/1KV

A continuació es defineixen les característiques i extensions necessàries de conductors per a realitzar
el cablejat de la instal·lació per a cada un dels següent trams definits:


Tram 1 Cablejat CC entre mòduls i fins la caixa fuscibles de CC
Uneix les sèries o strings de mòduls amb la caixa de connexió de protecció en continu i
seguidament amb l’inversor de potència.
Els conductors que connectaran els strings dels mòduls fotovoltaics a les caixes de connexió es
disposen les proteccions de corrent continu són específics per a instal·lacions solars. Presenten
una secció de 4 mm², són de coure flexible i aïllat amb doble capa tipus ZZ-F (AS) 1,8/1 kV.
Seguidament es conduiran fins als inversor. La coberta del cable serà de color negre (pol
negatiu) i de color vermell (pol positiu, o bé amb marcatge amb cinta identificativa).

Les característiques mínimes d’aquest cablejat es:
o

Cables específics per a instal·lacions fotovoltaiques, lliure d’halògens, classe 5, segons UNEEN 60228.

o

Alta seguretat

o

Resistència a al intempèrie i raigs ultraviolats. EN 50618 i TUV 2Pfg1169-08

o

Treball a altes i baixes temperatures (-40ºC fins a 120º)

o

Presència d’aigua: AD8 submergida

o

Vida útil, 30 anys segons UNE-EN 60216-2

o

No propagació de flama segons UNE-EN 60332-1 e IEC 60332-1

o

Lliure d’halògens segons UNE-EN 60754 e IEC 60754

o

Reacció al fog CPR Eca, segons norma EN50575

Els cables s’etiquetaran per tal de facilitar la seva identificació, tant a la instal·lació en CC com en
CA. Es disposarà de connectors tipus multicontact MC4 de 4 mm2 per a la connexió entre conductors
i mòduls. Els mateixos connectors impedeixen connectar-los erròniament. En alguns strings parts es
necessari realitzar uns allargaments per unió dels mòduls en la mateixa sèrie, s’utilitzarà cable de 4
mm2 i es realitzaran amb connectors MC4.
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La unió del string entre fileres es farà protegit per l’estructura. Es posarà tub de PVC de 25 mm tipus
REXA per exteriors o corrugat amb ànima d’acer per anar entre files i per recollir tot el cablejat fins
a la caixa de CC, amb safata metàl·lica de 100x60 amb tapa per exteriors. En aquest cas tenim 2
strings, 4 cables de 4 mm2 + el terra de 4mm2 en el primer tram fins al quadre proteccions CC i segon
tram fins al inversor, més el cablejat de protecció de terra.



Tram 2. Cablejat de sortida des de la caixa de protecció de corrent continu fins a
l’entrada de l’inversor de potència.
El cablejat de sortida de la caixa de protecció serà de 4 mm², són de coure flexible i aïllat amb
doble capa tipus ZZ-F (AS) 0,6/1 kV. Seran 2 series i entrarà al inversor, per fer mesura dels
strings amb el corresponent connectors multicontact compatibles amb l’inversor.

8.6. LÍNIA DE DISTRIBUCIÓ EN CA

El càlcul de les seccions del cablejat en corrent altern (des de la sortida de l’inversor) asseguren una
caiguda de tensió total (CC+CA) admissible del 1,5 % com a màxim.



Tram 3. Cablejat des de la sortida de l’inversor fins al quadre de protecció en corrent
altern ubicat al costat del inversor
Els cables a instal·lar en el tram de l’inversor fins al quadre de protecció en corrent altern serà
cable amb designació RVZ1-K (AS) 0,6/1 KV, 4 x 6mm2 de secció. Aniran per canal UNEX
de 60x60 preparat per interiors.
El cablejat anirà sota safata aïllant amb tapa segons indica la ITC-BT30, amb temperatura de
servei de -25ºC a +90ºC. Segons EN50085-1..



Tram 4. Cablejat des del quadre general CA fins al quadre de protecció i mesura de la
Fotovoltaica.
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A la sortida del inversor de potència fins l’entrada del quadre de protecció i mesura general del edifici
on es farà la connexió, segons el RD244/2019 ubicat a la Planta 0 i d’aquí a la caixa d’embarrats on
es connectarà amb la línia interior del edifici ubicat a la planta 0, al quadre general. La distancia
estimada es de 30 metres i el recorregut interior/exterior. El baixant del cablejat es realitzarà per
l’exterior del edifici, per la façana est del edifici i en algun moment pel fals sostre. El cable té
designació RVZ1-K (AS) 0,6/1 KV serà de 4X6+TT mm2.

8.7. DISPOSITIUS DE PROTECCIÓ

8.7.1. Dispositius de protecció de corrent continu

Incorporar les proteccions per a sobretensions i sobreintensitats.
Igualment s’ha considerat convenient instal·lar proteccions de continua exterior. Serà una caixa amb
1 entrada i 1 sortida. La caixa serà de doble aïllament i tindrà un grau de protecció IP65, estan
equipades amb porta-fusibles seccionables 1000 Vdc per a protegir la sèrie de mòduls amb una
intensitat superior a la corrent de disseny per a cada sèrie i per a protegir de possibles corrents que
pogueren danyar l’inversor. Cada fusible de corrent continu serà de 15 o 16A gPV, valor suficient per
a suportar els corrents de curtcircuit de cada sèrie.
Si l’inversor no incorpora seccionador, s’implementarà un seccionador de tall en càrrega
específicament dissenyat per a evitar l’arc elèctric en corrent continu. El tancament es realitza en
mil·lèsimes de segon, pel que s’evita la possibilitat de produir-se un arc elèctric.
Aquesta caixa estarà a la planta coberta, a la pared nord d’instal·lació, al costat del inversor.
Elements:


Fusibles per a protegir el pol positiu i negatiu de cada string. Els fusibles seran específics per
plantes fotovoltaiques, unipolars, de tensió assignada 1000V, (classe gPV segons la norma
IEC60269-6), de 15A, valor suficient per a suportar els corrents de curtcircuit de cada sèrie,
unipolars i disposaran de base portafusible articulat de dimensions 10x38 mm per a carril DIN,
100V, fins a 32A amb compliment de la normativa europea 2002/95/EC RoHs.



Sobretencions CC Clase 2
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A la sortida del inversor de potència es col·locarà una caixa de protecció per la part d’altern, en que
inclourà el següent:


Interruptor magnetotèrmic. A la sortida del inversor, s’instal·larà un interruptor tetrapolar de
25A, poder de tall mínim de 16kA, Curva C - Compliment normes EN60947-2, EN60898- 1.



Interruptor automàtic diferencial tipus A per a la instal·lació, amb l’objectiu de protegir a les
persones de les derivacions causades per fallides d’aïllament entre els conductors actius i terra
o massa dels aparells. La protecció es realitzarà amb un interruptor diferencial 40A calibrat a
una sensibilitat 30mA segons, IEC61008-1.



Protector sobretensions transitòries i permanents en alterna tipus 2.



Proteccions incloses en l’inversor (certificat i homologat):

 Vigilant d’aïllament. Amb l’objectiu de detecció de qualsevol fallida a terra entre un o

els dos pols i terra. En la suposada fallida a terra, primere es desconnectarà la part de
continu i posteriorment curtcircuitant i posant el mateix a terra, amb l’objectiu de porta
a cero la tensió del sistema CC
 Interruptor automàtic d’interconnexió a la xarxa. Aquestes proteccions estàn incloses a

l’inversor, programant els següents valors llindar pels interruptors de desconnexió.


Màxima i mínima freqüència: 48-51 Hz.



Màxima i mínima tensió: 340V i 440 V.

 Altres proteccions: Polarització inversa, sobretensions a l’entrada i la sortida, sobre-

temperatua de l’equip i protecció anti-illa.
Aquestes mesures estan especificades en el certificat del fabricant conforme compleixen les anteriors
proteccions. La línia a la sortida d’aquesta caixa de protecció anirà al quadre general ubicat en la
planta baixa del edifici.
8.8. CONNEXIÓ A LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D’ENDESA

La planta Fotovoltaica es connecta en la línia interior de l’edifici.
Cal destacar que l’Equip de mesura existent a la TMF del subministrament de l’edifici ha de ser
bidireccional segons indica la normativa i ha de complir amb el reglament de Punts de Mesura RD-
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1110/2007 i amb les condicions tècniques que la companyia elèctrica distribuïdora imposi, utilitzant
els equips homologats descrits a la normativa vigent. A continuació es mostra l’esquema de connexió:

Figura 13. Connexió segons ITC BT 40

8.9. CONNEXIÓ A TERRA

Segons el REBT en la seva ITC-BT40 indica que per instal·lacions interconnectades a una xarxa de
distribució pública que tingui el neutre posat a terra, el esquema utilitzat serà TT y se connectaran les
masses de la instal·lació i receptors a una terra independent de la del neutre de la xarxa de distribució
pública.
L’objectiu de la connexió a terra és derivar la tensió que pogués arribar a les masses de la instal·lació
(marcs dels mòduls, estructura, etc) a terra, aconseguint d’aquesta forma una tensió 0. D’aquesta
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manera, s’aconsegueix disminuir el risc d’accident a les persones i/o averies en els equips electrònics.
Aquestes mesures consisteixen en la posta a terra de les masses i dispositius de tall per derivació de
corrent de defecte a terra. Aquest darrer dispositiu consisteix en un interruptor diferencial que
provoqui l’obertura automàtica de la instal·lació quan la suma vectorial de les
intensitats mesurades assoleix un valor predeterminat. S’utilitzarà sensibilitat de IA = 30 mA en la
part de CA per les característiques de la instal·lació.
En el costat de CC s’utilitzarà un vigilant d’aïllament, incorporat dins de l’inversor i que efectua la
mateixa funció que en la part de Corrent Altern. La instal·lació de connexió a terra es realitzarà segons
les instruccions ITC BT 018 del Reglament. Per les característiques de local mullat en aquest tipus de
instal·lacions, el valor de la resistència de terra serà tal que, qualsevol massa no doni tensions de
contacte superior a 24V. L’objectiu es obtenir un valor inferior a 15Ω.
La connexió de terra consta de les parts següents:


Preses de terra.



Conductors de terra.



Borns de connexió a terra



Conductors de protecció.

Els conductors de terra es senyalitzaran amb bandes adhesives de color groc i verd i la secció del cable
de terra final serà de 6 mm². En la instal·lació es realitzaran les comprovacions pel instal·lador
autoritzat tal com recull el Reial Decret 842/2002, en la instrucció ITC-BT-05, i segons el procediment
de la norma UNE 20460-6-61. Per tal d’assegurar que no es produiran transferències de defectes a la
xarxa de distribució es mantindrà una distancia mínima de 15 m de qualsevol Centre de transformació
segons ITC BT 18 punt 11 en el cas en que la resistivitat no sigui elevada (<100 ohmsꞏm), en altres
casos es calcularà segons la norma.
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9. ESTUDI DE VIABILITAT TÈCNIC I ECONÒMIC
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Figura 14. Taula amortització

10.

BALANÇ MEDIAMBIENTAL

10.1. CANVI CLIMÀTIC

L’activitat humana altera la composició de l’atmosfera, produint un escalfament global del planeta
amb el nomenat efecte hivernacle.
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La utilització del petroli, gas natural i carbó per la generació d’energia, són uns dels principals
causants de les emissions de CO2 a l’atmosfera, causant directe de l’efecte hivernacle. Com principals
efectes podem nombrar:


Augment de la temperatura.



Fusió dels casquets polars.



Augment del nivell del mar.



Pèrdua de la biodiversitat (espècies animals i vegetals)



Condicions meteorològiques extremes (sequera – inundacions)



Descens de les precipitacions.



Fam als països més pobres.

10.2. BALANÇ ENERGÈTIC

L’energia fotovoltaica ajuda a disminuir les emissions de contaminants al medi ambient dels principals
gasos d’efecte hivernacle, com són, el CO2, SO2 i NOx.
D’acord a la Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) 2015 de
l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, la producció d’un kWh implica l’emissió de 0,36 kg de diòxid
de carboni (tenint en compte el mix de producció peninsular).
D’acord a la simulació de la producció duta a terme, la producció anual de la instal·lació serà de
18.283 kWh. Tenint en compte el rati anteriorment esmentat (0,36kg CO2/kWh), l’energia elèctrica
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produïda per la instal·lació suposarà un estalvi de 8.588 kg de diòxid de carboni anual respecte a les
emissions que s’haurien produït generant-la a partir d’altres fonts (d’acord al mix peninsular del 2014).

POSSADA EN MARXA I RECEPCIÓ DE L'OBRA

11.

11.1. PROVES DE LA INSTALꞏLACIÓ

Una vegada realitzat tot el connexionat i realitzada la corresponen configuració definida pels
fabricants dels equips, l’instal·lador realitzarà la configuració i proves pertinents de funcionament.
Que com a mínim seran:
-

Tensió Voc dels strings

-

Tensió Vmp dels strings en càrrega

-

Amperatge dels strings amb mesura de la irradiació solar W/m2

-

Freqüencia d’alterna del equip inversor en funcionament

-

Tensió del equip inversor en funcionament

-

Proves de dispar dels diferencials

-

Medicions de terra

11.2. POSADA EN MARXA

Una vegada fet les proves de la instal·lació, aquesta restarà aturada fins la seva legalització final.

Projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 12.5 kWn
al Centre Cívic Torre Julià de Sant Quirze del Vallès

ANNEX 1.
CÀLCUL DE LA PRODUCCIÓ I SIMULACIÓ
FOTOTOVOLTAICA
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ANNEX 2.
INFORMACIÓ TÈCNICA DELS EQUIPS
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DOCUMENT II:
MEMÒRIA DE CÀLCUL
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1. CÀLCUL DE LINEA DE DISTRIBUCIÓ
1.1

Càlcul de seccions

Pel càlcul dels conductors de potència, s’han seguit les següents directrius de disseny, segons defineix
el R.E.B.T (Reglament Electrotècnic de Baix Tensió). Tot el cablejat complirà la normativa CPR
(Construction Product Regulation)/EN 50575, reglament emès per la Unió Europea per garantir que
tot el cablejat utilitzat en instal·lacions permanents de tota la Unió Europea siguin avaluats, classificats
i aprovats sota un únic criteri. El fabricant adjuntarà la DoP ( Declaració de prestacions) i el marcat
CE.
Segons la ITC-BT 40 del REBT, el cablejat ha de estat dimensionat per una intensitat no inferior al
125% de la màxima intensitat del generador i la caiguda de tensió entre el generador i el punt de
connexió o a la instal·lació interior, no serà superior al 1,5% per a la intensitat nominal.
-

Caiguda màxima de tensió admissible. Es pren com a base que la caiguda de tensió en el costat
de CC sigui inferior a 1%, en condicions estàndard (25º-1000W/m2)

-

S’utilitza la següent fórmula per instal·lació monofàsica.
2LP
CeU

S

-

S’utilitza la següent fórmula per instal·lació trifàsica.
S

LP
CeU

On,
S= Secció dels conductor, en mm2 L= Longitud de la línia, en metres C= Conductivitat: 56 Cu
P= Potència que es transporta (W) e= Caiguda de tensió (V)
U= Tensió (V)
Aquest conductors estan a la intempèrie i sotmesos al raigs solars. Per això s’ha calculat la resistivitat
del conductor a 80º de temperatura.
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-

Intensitat màxima admissible por el cable en servei permanent: Segons les indicacions del
REBT per cada tipus de conductor i tipus de canalització. (ITC-BT- 07,ITC-BT-19 i ITCBT-40).

-

Segons la ITC-BT-40, el cablejat deuen ésser dimensionats per una intensitat no inferior
a 125% de la màxima intensitat generada pel generador. La intensitat màxima admissible
pel cable durant un temps determinat: la corba de fusió del conductor ha de ser més alta
que la de les proteccions tèrmiques.

Els criteris utilitzats han estat:


Caiguda màxima de tensió admissible: Caiguda de tensió CC i CA menor a 1’5% en condicions
estàndards ( 25ºC-1000 W/m2).



Intensitat màxima admissible pel cable en servei permanent segons defineix el REBT per cada
tipus de conductor i de canalització. Segons la ITC-BT-40, el cables han estat dimensionats per
una intensitat no inferior a 125% de la màxima intensitat generada pel generador.



El recorregut s’ha projectat de forma que minimitzi les distancies per evitar pèrdues per caigudes
de tensió. El cable de corrent continu de les sèries de les plaques és tipus ZZ-F (AS) 1,8 kV
flexible de coure designació UNE21.123. Cada línia portarà molt bé identificat la sèrie i la
polaritat del cable.



La resta de conductors són del tipus de coure no propagador de flama i lliure d'halògens.
Aïllament XLP i tensió de servei 0,6/1 kV, denominació RZ1-K(AS)0,6/1KV Cu.



Els colors seran els següents:



Conductors actius de potència en corrent altern s’utilitzaran per fases els colors marró, negre i
gris.



Conductor de protecció bicolor groc i verd



Conductor del neutre color blau



Color negre pel negatiu i vermell pel positiu en corrent continu. Si s’utilitza un únic color serà
de color negre indicant sempre la polaritat dels cables.

Per la part del corrent altern s’utilitzaran les següents fórmules:
1. Càlcul corrent del circuit


Per línies monofàsiques

𝐼=

P
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Uƒ×cos ఝ

On,
I, corrent del circuit en A
W, és la potència del circuit en W Uf, tensió de fase sistema en V Cosφ, factor de potència


𝐼=

Per línies Trifàsiques

P
√3U×cos ఝ

On,
I, corrent del circuit en A
W, és la potència del circuit en W U, tensió de línia del sistema en V Cosφ, factor de potència
2. Càlcul de secció per la xarxa alterna.

S

LP  cos
CeU

On
S= Secció dels conductor, en mm2
L= Longitud de la línia, en metres
C= Conductivitat: 56 Cu
P= Potència que es transporta en W
e= Caiguda de tensió en V
U= Tensió en V
Cosφ, factor de potència

S’utilitzarà el criteri de la màxima intensitat admissible segons REBT explicat anteriorment. Amb
totes aquestes premisses s’han calculat les seccions dels conductors a utilitzar en cadascun dels circuits
següent:

Circuit 1: Cablejat entre mòduls. STRINGS fins a caixa de protecció corrent continu i entrada
de inversor de potència.
Totes les connexions entre mòduls es faran amb el cablejat que porten el propis mòduls, però quan
calgui cobrir una distancia més llarga entre mòduls del mateix string que la que assoleixin els cables
estàndards dels mòduls es farà servir cablejat de 4 mm2. Aquestes connexions es faran amb connectors
ràpids tipus MC4.
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Segons el REBT, es busca la menor secció que compleixi amb el criteri de la màxima intensitat
admissible. Aquests ramals es realitzaran amb conductor de coure a l’aire amb aïllament elastòmer
reticulat lliure d’halògens per esser molt recomanat per a instal·lacions a la intempèrie i suportar altes
temperatures de servei (120ºC temp. servei permanent).
El cable en CC entre connexió de mòduls i de les caixes de protecció fins a inversors serà un cable
unipolar flexible, lliure d’halògens, amb denominació tècnica ZZ-F (AS) 1,8KV especials per a
instal·lacions fotovoltaiques.
Els colors del cable seran negre (-) i vermell (+), d'acord amb la codificació de colors d'una instal·lació
de corrent continu.
El cable en CC ha d’ésser dissenyat per a resistir les condicions extremes que es donen en las
instal·lacions fotovoltaiques.
-

Resistència a temperatures extremes. Tª.Máx:+120ºC, TªMín: -40ºC.
Resistència a la intempèrie, raigs ultraviolats, ozó i absorció d’aigua.
Resistència a l’abrasió, olis i greixos industrials.
Apte per a serveis mòbils.

El cable CC es un cable d’alta seguretat (AS) compleix amb els requisits del reglament de baixa tensió.
-

No propagació de la flama
No propagació d’incendi
Lliure d’halògens
Baixa opacitat de fums emesos, baixa acides i corrosió dels gasos emesos

La secció del cablejat fins a la caixa de protecció de continua i de la caixa fins al inversor, serà de ZZF (AS) 1,8KV de 4mm2 (H1z2z2-K).

LINEA

CC1
CC2

DESCRIPCIÓ
ST 1.1 a
inversor
ST 1.2 a
inversor

Long.
(m)

Potencia Vmpp Impp
(Wp)
(V)
(A)

CdT %

Secció
(mm2)
Teòrica

Secció
(mm2)

Secció
(mm2)

Comercial Escollida

CdT
(V)

CdT
(%)

Real

Real

20

6150

628,2

9,79

1,5

0,79

2

4

1,86

0,30

20

6150

628,2

9,79

1,5

0,79

2

4

1,86

0,30

SUMA
=

0,59
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El cablejat anirà amb Tub PVC tipus REXA d’exteriors de 32mm (segons plànol) fins caixa de
protecció de corrent continu que tindrà protecció IP65.
A la sortida de la caixa de protecció de corrent continu es continuarà amb el mateix cablejat per string
i es connectarà directament a l’inversor de potència amb els connectors preparats en el propi inversor.

Circuit 2AC: Cablejat des de sortida de cada inversor de potència fins a la caixa de protección
de CA i cablejat des de la sortida de la caixa de protección de CA fins a la Quadre General
Edifici.
A la sortida de cada inversor de potència el cablejat es farà amb cable RZ1-K(AS)0,6/1KV Cu de
4x6mm2+TT de secció, anirà fins a la caixa de protecció de CA. Aquest cablejat anirà sobre canal
PVC de 60x60mm.

LINEA
AC
L1

DESCRIPCIÓ
Inversor a Quad.

LONG. U dV cos Pnom
(m) (V) (%) ϕ
(W)
5

400

1,5

1

12500

Imàx
(A)

Secció
teòrica
MCTA
(mm2)

Secció
comercial
MCTA
(mm2)

Secció
escollida
(mm2)

dU
real
(V)

dU
real
(%)

18,06

0,26

2,5

6

0,06

0,016

SUMA
= 0,016

La sortida de la caixa de protecció de CA general amb la unió del inversor serà amb cable de RZ1K(AS)0,6/1KV Cu 4x6+TTmm2 de secció. Aquest cablejat anirà sobre tub metàl·lic de 40mm per
exteriors
A la façana anirà també amb tub de 40mm metàl·lic fins a entrar al fals sostre. Allà discorrerà fins al
quadre de protecció i mesura de de la instal·lació Fotovoltaica a planta 0. La distància estimada es de
30 metres.
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DOCUMENT III:
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

Projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 12.5 kWn
al Centre Cívic Torre Julià de Sant Quirze del Vallès

1. DADES DE L’OBRA
Tipus d’obra: Instal·lació solar fotovoltaica sobre coberta plana al Centre Cívic Torre Julià del
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Ubicació de l’obra: Carrer del Priorat, s/n -08194 – Sant Quirze del Vallès
Promotor de l’obra: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Autor del Projecte i d’aquest estudi: Enginyer tècnic - Andrés Cano Pardo (Col. Núm. 26.548)

2. NORMATIVA VIGENT
La legislació vigent en matèria de seguretat i salut que s’ha de complir es la següent:
 Ordre de 20 de maig de 1952 per la qual s’aprova el “Reglament de seguretat i higiene del

treball a la indústria de la construcció.
 Ordre de 28 d’agost de 1970 per la qual s’aprova “L’Ordenança del treball per les indústries

de la construcció, vidre i ceràmica”
 Ordre de 9 de març de 1971 on s’aprova “L’ordenança general de seguretat i higiene al

treball”
 Ordre de 31 d’agost de 1987 sobre “Senyalització, abalisament, neteja i finalització d’obres

fixes en vies fora de població”.
 Resolució 4/11/1988 de 30 de novembre de 1988 sobre les “Distàncies reglamentàries d’obres

i construccions a línies elèctriques”.
 Directiva 92/57/CEE de 24 de juny de 1992 per la que s’aproven les “Disposicions mínimes

de seguretat i salut que han d’aplicar-se en les obres de construcció temporals o mòbils”.
 Llei 31/1995 de 8 de novembre de 1995 per la qual s’aprova la “Llei de prevenció de riscos

laborals”.
 Reial Decret 39/1997 de 17 de gener de 1997 pel qual s’aprova el “Reglament dels serveis de

prevenció”.
 Reial Decret 485/1997 de 14 d’abril de 1997 pel qual s’aproven les “Disposicions mínimes en

matèria de senyalització, de seguretat i salut en el treball”.
 Reial Decret 486/1997 de 14 d’abril de 1997 sobre les “Disposicions mínimes de seguretat i

salut als llocs de treball”. Deroga alguns capítols de l’Ordenança de Seguretat i Higiene en el
treball.
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 Reial Decret 487/1997 de 14 d’abril de 1997 sobre les “Disposicions mínimes de seguretat i

salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dors
lumbars, pels treballadors.
 Reial Decret 488/1997 de 14 d’abril de 1997 sobre les “Disposicions mínimes de seguretat i

salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització”.
 Reial Decret 664/1997 de 12 de maig de 1997 de “Protecció dels treballadors vers els riscos

relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball”.
 Reial Decret 665/1997 de 12 de maig de 1997 de “Protecció dels treballadors vers els riscos

relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball”.
 Reial Decret 773/1997 de 30 de maig de 1997 pel qual s’aproven les “Disposicions mínimes

de seguretat i salut, relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual”.
 Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol de 1997 pel qual s’aproven les “Disposicions

mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball”.
 Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1997 pel qual s’aproven les “Disposicions

mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció”. Transposició de la Directiva
92/57/CEE.
 Ordre de 12 de gener de 1998 on s’aprova el model de llibre d’incidències en obre de

construcció.
 Reial Decret 614/2001 de 8 de juny de 2001 sobre “Protecció contra risc elèctric”
 Reial Decret 374/2001 de 6 d’abril de 2001 sobre la “Protecció de la salut i seguretat dels

treballadors vers els riscos relacionats amb l’exposició a agents químics durant el treball”.
 Reial Decret 836/2003 de 27 de juny de 2003 pel qual s’aprova la “Instrucció tècnica

complementària MIE-AEM 2 del reglament d’aparells d’elevació i manutenció referent a gruestorre desmuntables per obres”.
 Llei 54/2003 de 12 de desembre de 2003 per la qual es “Reforma del marc normatiu de la

prevenció de riscos laborals”.
 Reial Decret 2177/2004 de 12 de novembre de 2004 sobre les “Disposicions mínimes de

seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball en matèria de treballs
temporals en alçada”.
 Reial Decret 286/2006 de 10 de març de 2006 sobre la “Protecció de la salut i seguretat dels

treballadors vers els riscos relacionats amb la exposició al soroll”.
 Reial Decret 396/2006 de 31 de març de 2006 sobre les “Disposicions mínimes de seguretat i

salut aplicables als treballs amb risc d’amiant”.
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 Reial Decret 604/2006 de 19 de maig de 2006 pel qual es modifica el RD39/1997, pel qual

“S’aprova el reglament dels serveis de prevenció” i també es modifica el RD 1627/97, pel qual
“S’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció”.
 Llei 32/2006 de 18 d’octubre de 2006 s’aprova la “Llei reguladora de la subcontractació en el

sectorde la construcció”
 Reial Decret 337/2010 de 23 de març de 2010 pel qual es modifica el RD 39/1997, RD

1109/2007 i RD 1627/1997.
 Ordre TIN/1071/2010 de 27 d’abril de 2010 sobre “Requisits i dades que han de complir les

comunicacions d’apertura o de represa d’activitats en els centres de treball”,
 En diversos BOE s’aproven normatives pels diferents equips de protecció individual.

3. INTRODUCCIÓ.
La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals, modificada per la llei
25/2009, modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el llibre accés a les
activitats de servies i el seu exercici, té per objecte la determinació del cos bàsic de garanties i
responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors davant
els riscs derivats de les condicions de treball/feina.
Com a llei estableix un marc legal a partir del qual les normes reglamentàries aniran fixant i concretant
els aspectes més tècnics de les mesures preventives.
Aquestes normes complementàries queden resumides a continuació:
1. Disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.
2. Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut a la feina.
3. Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització per part dels treballadors dels

equips de treball.
4. Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
5. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització per part dels treballadors

d'equips de protecció individual
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4. DRETS I OBLIGACIONS.
4.1.

DRET A LA PROTECCIÓ ENFRONT DELS RISCOS LABORALS.

Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut a la feina.
A aquest efecte, l'empresari realitzarà la prevenció dels riscos laborals
mitjançant l'adopció de quantes mesures calguin per a la protecció de la
seguretat i la salut dels treballadors, amb les especialitats que es recullen en els
articles següents en matèria d'avaluació de riscos, informació, consulta,
participació i formació dels treballadors, actuació en casos d'emergència i de
risc greu i imminent i vigilància de la salut.

4.2.

PRINCIPIS DE L'ACCIÓ PREVENTIVA.

L'empresari aplicarà les mesures preventives pertinents, d'acord amb els següents principis
generals:
a. Evitar els riscos.
b. Avaluar els riscos que no es poden evitar.
c. Combatre els riscos a l'origen.
d. Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció

dels llocs de treball, l'organització del treball, les condicions de treball, les
relacions socials i la influència dels factors ambientals a la feina.
e. Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual.
f.

Donar les degudes instruccions als treballadors.

g. Adoptar les mesures necessàries a fi de garantir que només els treballadors

que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones
de risc greu i específic.
h. Preveure les distraccions o imprudències no temeràries que pogués cometre el

treballador.

Projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 12.5 kWn
al Centre Cívic Torre Julià de Sant Quirze del Vallès

4.3.

AVALUACIÓ DELS RISCOS.

L'acció preventiva a l'empresa es planificarà per l'empresari a partir d'una avaluació inicial
dels riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors, que es realitzarà, amb caràcter general,
tenint en compte la naturalesa de l'activitat, i en relació amb aquells que estiguin exposats
a riscos especials. Igual avaluació haurà de fer-se amb ocasió de l'elecció dels equips de
treball, de les substàncies o preparats químics i del condicionament dels llocs de treball.
D'alguna manera es podrien classificar les causes dels riscos en les categories següents:
a. Insuficient qualificació professional del personal dirigent, caps d'equip i obrers.
b. Ocupació de maquinària i equips en treballs que no corresponen a la finalitat per a la que van

ser concebuts o a les seves possibilitats.
c. Negligència en el maneig i conservació de les màquines i instalꞏlacions. Control deficient en

l'explotació.
d. Insuficient instrucció del personal en matèria de seguretat.

Referent a les màquines eina, els riscos que poden sorgir al manipular-les es poden resumir en els
següents punts:
a. Es pot produir un accident o deteriorament d'una màquina si es posa en marxa sense conèixer

la seva manera de funcionament.
b. La lubricació deficient condueix a un desgast prematur per la qual cosa els punts de greixatge

manual han de ser greixats regularment.
c. Pot haver certs riscos si alguna palanca de la màquina no està en la seva posició correcta.
d. El resultat d'un treball pot ser poc exacte si les guies de les màquines es desgasten, i per això

cal protegir-les contra la introducció d'encenalls.
e. Pot haver riscos mecànics que es derivin fonamentalment dels diversos moviments que

realitzin les diferents parts d'una màquina i que poden provocar que l'operari:
f.

Entri en contacte amb alguna part de la màquina o ser atrapat entre ella i qualsevol estructura
fixa o material.

g. Sigui copejat o arrossegat per qualsevol part en moviment de la màquina.
h. Ser copejat per elements de la màquina que resultin projectats.
i.

Ser copejat per altres materials projectats per la màquina.

j.

Pot haver riscos no mecànics com ara els derivats de la utilització d'energia elèctrica,
productes químics, generació de soroll, vibracions, radiacions, etc.
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Els moviments perillosos de les màquines es classifiquen en quatre grups:
a. Moviments de rotació. Són aquells moviments sobre un eix amb independència de la

inclinació del mateix i tot i que girin lentament. Es classifiquen en els següents grups:
b. Elements considerats aïlladament com ara arbres de transmissió, plançons, broques,

acoblaments.
c. Punts d’atrapament entre engranatges i eixos girant i altres fixes o dotades de desplaçament

lateral a elles.
d. Moviments alternatius i de translació. El punt perillós se situa al lloc on la peça dotada

d'aquest tipus de moviment s'aproxima a una altra peça fixa o mòbil i la sobrepassa.
e. Moviments de translació i rotació. Les connexions de bieles i plançons amb rodes i volants són

alguns dels mecanismes que generalment estan dotades d'aquest tipus de moviments.
f.

Moviments d'oscil·lació. Les peces dotades de moviments d'oscil·lació pendular generen punts
de ”tisora“ entre elles i altres peces fixes.
Les activitats de prevenció hauran de ser modificades quan s'apreciï per l'empresari, com a

conseqüència dels controls periòdics previstos en l'apartat anterior, el seu inadequació als fins
de protecció requerits.
4.4.

EQUIPS DE TREBALL I MITJANS DE PROTECCIÓ

Quan la utilització d'un equip de treball pugui presentar un risc específic per a la
seguretat i la salut dels treballadors, l'empresari adoptarà les mesures necessàries
amb la finalitat que:
a. La utilització de l'equip de treball quedi reservada als

encarregats de l'esmentada utilització.
b. Els treballs de reparació, transformació, manteniment o

conservació siguin realitzats pels treballadors específicament
capacitats per a això.
L'empresari haurà de proporcionar als seus treballadors equips de protecció
individual adequats per a l'acompliment de les seves funcions i vetllar per l'ús
efectiu dels mateixos.
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4.5.

INFORMACIÓ, CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS.

L'empresari adoptarà les mesures adequades perquè els treballadors rebin totes les
informacions necessàries en relació amb:

a. Els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors a la feina.
b. Les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables als riscos.

Els treballadors tindran dret a efectuar propostes a l'empresari, així com els òrgans
competents en aquesta matèria, dirigides a la millora dels nivells de la protecció de
la seguretat i la salut en els llocs de treball, en matèria de senyalització en els
esmentats llocs, quant a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en les
obres de construcció i quant a utilització pels treballadors d'equips de protecció
individual.

4.6.

FORMACIÓ DELS TREBALLADORS

L'empresari haurà de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i
pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva

4.7.

MESURES D'EMERGÈNCIA.

L'empresari, tenint en compte la mida i l'activitat de l'empresa, així com la possible
presència de persones alienes a la mateixa, haurà d'analitzar les possibles situacions
d'emergència i adoptar les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita
contra incendis i evacuació dels treballadors,
designant per a això al personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i
comprovant periòdicament, en el seu cas, el seu correcte funcionament.
4.8.

RISC GREU I IMMINENT.

Quan els treballadors estiguin exposats a un risc greu i imminent amb ocasió del seu treball,
l'empresari estarà obligat a:
a. Informar com més aviat millor a tots els treballadors afectats sobre l'existència de

l'esmentat risc i de les mesures adoptades en matèria de protecció.
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b. Donar les instruccions necessàries perquè, en cas de perill greu, imminent i inevitable,

els treballadors puguin interrompre la seva activitat i a més estar en condicions, tenint
en compte dels seus coneixements i dels mitjans tècnics llocs a la seva disposició,
d'adoptar les mesures necessàries per evitar les conseqüències de l'esmentat perill.
4.9.

VIGILÀNCIA DE LA SALUT.

L'empresari garantirà als treballadors al seu servei la vigilància periòdica del seu estat de salut en
funció dels riscos inherents al treball, optant per la realització d'aquells reconeixements o proves
que causin els menors molèsties al treballador i que siguin proporcionals al risc

4.10. DOCUMENTACIÓ.
L'empresari haurà d'elaborar i conservar a disposició de l'autoritat laboral la següent
documentació:
a. Mesures de protecció i prevenció a adoptar.
b. Resultat dels controls periòdics de les condicions de treball.
c. Pràctica dels controls de l'estat de salut dels treballadors.
d. Relació d'accidents de treball i malalties professionals que hagin

causat al treballador una incapacitat laboral superior a un dia de
treball.

4.11. COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS.
Quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dues
o més empreses, aquestes hauran de cooperar en l'aplicació de la normativa
sobre prevenció de riscos laborals.
4.12. OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS.
Correspon a cada treballador vetllar, segons les seves possibilitats i mitjançant
el compliment de les mesures de prevenció que en cada cas siguin adoptades,
per la seva pròpia seguretat i salut a la feina i per la d'aquelles altres persones a
les quals pugui afectar la seva activitat professional, a causa dels seus actes i
omissions a la feina, d' acord amb la seva formació i les instruccions de
l'empresari.
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Els treballadors, d'acord amb la seva formació i seguint les instruccions de
l'empresari, deuran en particular:
A. Usar adequadament, d'acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles, les màquines,
aparells, eines, substàncies perilloses, equips de transport i, en general, qualssevol altres
mitjans amb els quals desenvolupin la seva activitat.
B. Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari.
C. No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat
existents.
D. Informar d'immediat un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors.

E. Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l'autoritat competent

5. SERVEIS DE PREVENCIÓ.
5.1.

PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS.

En compliment del deure de prevenció de riscos professionals, l'empresari designarà un o
diversos treballadors per ocupar-se de l'esmentada activitat, constituirà un servei de prevenció
o concertarà l'esmentat servei amb una entitat especialitzada aliena a l'empresa.

Els treballadors designats hauran de tenir la capacitat necessària, disposar del temps i dels
mitjans precisos i ser suficients en número, tenint en compte la mida de l'empresa, així com
els riscos que estan exposats els treballadors.

En les empreses de menys de sis treballadors, l'empresari podrà assumir personalment les
funcions assenyalades anteriorment, sempre que desenvolupi de manera habitual la seva
activitat al centre de treball i tingui capacitat necessària.
L'empresari que no hagués concertat el Servei de Prevenció amb una entitat especialitzada aliena
a l'empresa haurà de sotmetre el seu sistema de prevenció al control d'una auditoria o avaluació
externa.

Projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 12.5 kWn
al Centre Cívic Torre Julià de Sant Quirze del Vallès

5.2.

SERVEIS DE PREVENCIÓ.

Si la designació d'un o diversos treballadors fora insuficient per a la realització de les activitats
de prevenció, en funció de la mida de l'empresa, dels riscos que estan exposats els treballadors
o de la perillositat de les activitats desenvolupades, l'empresari haurà de recórrer a un o
diversos serveis de prevenció propis o aliens a l'empresa, que col·laboraran quan calgui.
S'entendrà com a servei de prevenció el conjunt de mitjans humans i materials necessaris per
realitzar les activitats preventives a fi de garantir l'adequada protecció de la seguretat i la salut
dels treballadors, assessorant i assistint per a això a l'empresari, als treballadors i als seus
representants i als òrgans de representació especialitzats.

6. CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS.
7.1.

INTRODUCCIÓ.

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals, modificada per
la llei 25/2009 de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el llibre
accés a les activitats de servies i el seu exercici, és la norma legal per la qual es determina el
cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció de
la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.
D'acord amb l'article 6 de l'esmentada llei, seran les normes reglamentàries les que fixaran i
concretaran els aspectes més tècnics de les mesures preventives, a través de normes mínimes
que garanteixin l'adequada protecció dels treballadors. Entre aquestes es troben
necessàriament les destinades a garantir la seguretat i la salut en els llocs de treball, de
manera que de la seva utilització no es derivin riscos per als treballadors.

Per tot el que s'exposa, el Reial decret 486/1997 de 14 d'Abril de 1.997 estableix les
disposicions mínimes de seguretat i de salut aplicables als llocs de treball, entenent com tals
les àrees del centre de treball, edificades o no, en les que els treballadors deguin romandre o
a les quals puguin accedir pel que fa al seu treball, sense incloure les obres de construcció
temporals o mòbils

7.2 OBLIGACIONS DE L'EMPRESARI.
L'empresari haurà d'adoptar les mesures necessàries perquè la utilització dels llocs de treball
no origini riscos per a la seguretat i salut dels treballadors.
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En qualsevol cas, els llocs de treball hauran de complir les disposicions mínimes establertes
en el present Reial decret quant a les seves condicions constructives, ordre, neteja i
manteniment, senyalització, instal·lacions de servei o protecció, condicions ambientals,
il·luminació, material i locals de primers auxilis.

7.1.1. CONDICIONS CONSTRUCTIVES.

El disseny i les característiques constructives dels llocs de treball hauran d'oferir seguretat
enfront dels riscos de relliscades o caigudes, xocs o cops contra objectes i enderrocs o
caigudes de materials sobre els treballadors.
El disseny i les característiques constructives dels llocs de treball deuran també facilitar el
control de les situacions d'emergència, en especial en cas d'incendi, i possibilitar, quan calgui,
la ràpida i segura evacuació dels treballadors.
Tots els elements estructurals o de servei (cimentació, estructura, murs i escales) hauran de
tenir la solidesa i resistència necessàries per suportar les càrregues o esforços que siguin
sotmesos.
Les dimensions dels locals de treball hauran de permetre que els treballadors realitzin el seu
treball sense riscos per a la seva seguretat i salut i en condicions ergonòmiques acceptables,
adoptant una superfície lliure superior a 2 m² per treballador, un volum més gran a 10 m3 per
treballador i una altura mínima des del pis al sostre de 2,50 m. Les zones dels llocs de treball
en les quals existeixi risc de caiguda, de caiguda d'objectes o de contacte o exposició a
elements agressius, hauran d'estar clarament senyalitzades.
Cas d'utilitzar escales de mà, aquestes tindran la resistència i els elements de suport i
subjecció necessaris perquè la seva utilització en les condicions requerides no suposi un risc
de caiguda, per trencament o desplaçament de les mateixes. En qualsevol cas, no s'utilitzaran
escales de més de 5 m d'altura, es col·locaran formant un angle aproximat de 75º amb
l'horitzontal, els seus travessers deuran perllongar-se almenys 1 m sobre la zona a accedir,
l'ascens, descens i els treballs des d'escales s'efectuaran front a les mateixes, els treballs a
més de 3,5 m d'altura, des del punt d'operació a terra, que requereixin moviments o esforços
perillosos per a l'estabilitat del treballador, només s'efectuaran si s'utilitza cinturó de seguretat
i no seran utilitzades per dues o més persones simultàniament.
La instal·lació elèctrica no haurà de comportar riscos d'incendi o explosió, per a això es
dimensionaran tots els circuits considerant les sobreintensitats previsibles i es dotarà als
conductors i resta d’aparamenta elèctrica d'un nivell d'aïllament adequat.
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Per evitar el contacte elèctric directe s'utilitzarà el sistema de separació per distància o
allunyament de les parts actives fins a una zona no accessible pel treballador, interposició
d'obstacles i/o barreres (armaris per a quadres elèctrics, tapes per a interruptors, etc.) i
recobriment o aïllament de les parts actives.
Per evitar el contacte elèctric indirecte s'utilitzarà el sistema de posada a terra de les masses
(conductors de protecció connectats a les carcasses dels receptors elèctrics, línies d'enllaç
amb terra i elèctrodes artificials) i dispositius de cort per intensitat de defecte (interruptors
diferencials de sensibilitat adequada al tipus de local, característiques del terreny i constitució
dels elèctrodes artificials).

7.1.1. ORDRE, NETEJA I MANTENIMENT. SENYALITZACIÓ.
Les zones de passada, sortides i vies de circulació dels llocs de treball i, en especial, les
sortides i vies de circulació previstes per a l'evacuació en casos d'emergència, deuran
romandre lliures d'obstacles.
Els llocs de treball i, en particular, les seves instal·lacions, hauran de ser objecte d'un
manteniment periòdic.

7.1.2. CONDICIONS AMBIENTALS.
L'exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de suposar un risc per a la
seguretat i la salut dels treballadors.

7.1.3. IL·LUMINACIÓ.
La il·luminació serà natural, complementant-se amb il·luminació artificial en les hores o llocs
de visibilitat deficient. Els llocs de treball portaran a més punts de llum individuals, amb la
finalitat d'obtenir una visibilitat notable.

La il·luminació haurà de posseir una uniformitat adequada, mitjançant la distribució uniforme
de lluminàries, evitant-se els enlluernaments directes per equips d'alta luminància.

7.1.4. SERVEIS HIGIÈNICS
Es disposarà d'aigua potable en quantitat suficient i fàcilment accessible pels treballadors.
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7.1.5. MATERIAL I LOCALS DE PRIMERS AUXILIS.
El lloc de treball disposarà de material per a primers auxilis en cas d'accident, que haurà de
ser adequat, quant a la seva quantitat i característiques, al nombre de treballadors i als riscos
que estiguin exposats.
Com a mínim es disposarà, en lloc reservat i a la vegada de fàcil accés, d'una farmaciola
portàtil, que contindrà en tot moment, aigua oxigenada, alcohol de 96, tintura de iode,
mercurocrom, gases estèrils,
cotó hidròfil, borsa d'aigua, torniquet, guants esterilitzats i rebutjables, xeringues, bullidor,
agulles,

termòmetre

clínic,

gases,

esparadrap,

apòsits

adhesius,

tisores,

pinces,

antiespasmòdics, analgèsics i benes.

7. DISPOSICIONS MÍNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE
SEGURETAT I SALUT A LA FEINA.
8.1.

INTRODUCCIÓ.

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals,modificada per
la llei 25/2009 de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el llibre
accés a les activitats de servies i el seu exercici,és la norma legal per la qual es determina el
cos bàsic de garanties responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció de la
salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball i l'adequada
protecció dels treballadors. Entre aquestes es troben les destinades a garantir que en els llocs
de treball existeixi una adequada senyalització de seguretat i salut, sempre que els riscos no
puguin evitar-se o limitar-se prou a través de mitjans tècnics de protecció col·lectiva.
Per tot el que s'exposa, el Reial decret 485/1997 de 14 d'Abril de 1.997 estableix les
disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i de salut a la feina, entenent
com tals aquelles senyalitzacions que referides a un objecte, activitat o situació determinada,
proporcionin una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut a la feina mitjançant
un senyal en forma de panell, un color, un senyal lluminós o acústica, una comunicació verbal
o un senyal gestual.
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8.2.

OBLIGACIÓ GENERAL DE L'EMPRESARI.

L'elecció del tipus de senyal i del número i emplaçament dels senyals o dispositius de
senyalització a utilitzar en cada cas es realitzarà de manera que la senyalització resulti al
més eficaç possible, tenint en compte:
a.

Les característiques del senyal.

b.

Els riscos, elements o circumstàncies que s’hagin de senyalitzar.

c.

L'extensió de la zona a cobrir.

d.

El nombre de treballadors afectats.

Per a la senyalització de desnivells, obstacles o altres elements que originin risc de caiguda
de persones, xocs o cops, així com per a la senyalització de risc elèctric, presència de matèries
inflamables, tòxiques, corrosives o risc biològic, es podrà optar per un senyal d'advertència de
manera triangular, amb un pictograma característic de color negre sobre fons groc i vores
negres.
Els equips de protecció contra incendis hauran de ser de color vermell.
La senyalització per a la localització i identificació de les vies d'evacuació i dels equips de
salvament o auxili (farmaciola portàtil) es realitzarà mitjançant un senyal de manera quadrada
o rectangular, amb un pictograma característic de color blanc sobre fons verd.
Els mitjans i dispositius de senyalització hauran de ser netejats, mantinguts i verificats
regularment.

8. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER A LA
UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL.
8.1. INTRODUCCIÓ.
La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals,modificada per
la llei 25/2009 de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el llibre
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accés a les activitats de servies i el seu exercici, és la norma legal per la qual es determina el
cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció de
la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.
D'acord amb l'article 6 de l'esmentada llei, seran les normes reglamentàries les que fixaran les
mesures mínimes que es deuen adoptar per a l'adequada protecció dels treballadors. Entre
aquestes es troben les destinades a garantir que de la presència o utilització dels equips de
treball posats a disposició dels treballadors en l'empresa o centre de treball no es derivin riscos
per a la seguretat o salut dels mateixos.
Per tot el que s'exposa, el Reial decret 1215/1997 de 18 de Juliol de 1.997 estableix les
disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors dels equips
de treball, entenent com tals qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzat a la
feina.

8.2 OBLIGACIÓ GENERAL DE L'EMPRESARI.
L'empresari adoptarà les mesures necessàries perquè els equips de treball que es posin a
disposició dels treballadors siguin adequats al treball que hagi de realitzar-se i convenientment
adaptats al mateix, de manera que garanteixin la seguretat i la salut dels treballadors a l'utilitzar
els esmentats equips
Haurà d'utilitzar únicament equips que satisfacin qualsevol disposició legal o reglamentària
que els sigui d'aplicació.
Per a l'elecció dels equips de treball l'empresari haurà de tenir en compte els següents factors:
Les condicions i característiques específiques del treball a desenvolupar.
Els riscos existents per a la seguretat i salut dels treballadors en el lloc de treball.
En el seu cas, les adaptacions necessàries per a la seva utilització per treballadors
discapacitats.
Adoptarà les mesures necessàries perquè, mitjançant un manteniment adequat, els equips de
treball es conservin durant tot el temps d'utilització en unes condicions adequades. Totes les
operacions de manteniment, ajust, desbloqueig, revisió o reparació dels equips de treball es
realitzarà després d'haver parat o desconnectat l'equip. Aquestes operacions hauran de ser
encomanades al personal especialment capacitat per a això.
L'empresari haurà de garantir que els treballadors rebin una formació i informació adequades
als riscos derivats dels equips de treball. La informació, subministrada preferentment per escrit,
haurà de contenir, com a mínim, les indicacions relatives a:
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a.

Les condicions i forma correcta d'utilització dels equips de treball, tenint en compte les
instruccions del fabricant, així com les situacions o formes d'utilització anormals i perilloses
que es puguin preveure.

b.

Les conclusions que, en el seu cas, es puguin obtenir de l'experiència adquirida en la
utilització dels equips de treball.

8.3 DISPOSICIONS MÍNIMES GENERALS APLICABLES ALS EQUIPS DE
TREBALL.
Els òrgans d'accionament d'un equip de treball que tinguin alguna incidència en la seguretat hauran
de ser clarament visibles i identificables i no hauran de comportar riscos com a conseqüència d'una
manipulació involuntària.
Cada equip de treball haurà d'estar proveït d'un òrgan d'accionament que permeti la seva parada
total en condicions de seguretat.
Qualsevol equip de treball que comporti risc de caiguda d'objectes o de projeccions haurà d'estar
proveït de dispositius de protecció adequats als esmentats riscos.
Qualsevol equip de treball que comporti risc per emanació de gasos, vapors o líquids o per emissió
de pols haurà d'estar proveït de dispositius adequats de captació o extracció prop de la font emissora
corresponent.
Si calgués per a la seguretat o la salut dels treballadors, els equips de treball i els seus elements
deuran estabilitzar-se per fixació o per altres mitjans. Quan els elements mòbils d'un equip de treball
puguin comportar risc d'accident per contacte mecànic, hauran d'anar equipats amb resguards o
dispositius que impedeixin l'accés a les zones perilloses.
Les zones i punts de treball o manteniment d'un equip de treball hauran d'estar adequadament
il·luminades en funció de les tasques que hagin de realitzar-se.Les parts d'un equip de treball que
assoleixen temperatures elevades o molt baixes hauran d'estar protegides quan correspongui contra
els riscos de contacte o la proximitat dels treballadors.
Tot equip de treball haurà de ser adequat per protegir als treballadors exposats contra el risc de
contacte directe o indirecte de l'electricitat i els que comportin risc per soroll, vibracions o radiacions
haurà de disposar de les proteccions o dispositius adequats per limitar, en la mesura del possible,
la generació i propagació d'aquests agents físics.
Les eines manuals hauran d'estar construïdes amb materials resistents i la unió entre els seus
elements haurà de ser ferm, de manera que s'evitin els trencaments o projeccions dels mateixos.
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La utilització de tots aquests equips no podrà realitzar-se en contradicció amb les instruccions
facilitades pel fabricant, comprovant abans de l'iniciar la tasca que totes les seves proteccions i
condicions d'ús són les adequades.
Hauran de prendre's les mesures necessàries per evitar l’atrapada del cabell, robes de treball o
altres objectes del treballador, evitant, en qualsevol cas, sotmetre als equips a sobrecàrregues,
sobrepressions, velocitats o tensions excessives.

8.4 DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES ALS EQUIPS DE
TREBALL MÒBILS.
Els equips amb treballadors transportats hauran d'evitar el contacte d'aquests amb rodes i erugues
i la immobilització per les mateixes. Per a això disposaran d'una estructura de protecció que
impedeixi que l'equip de treball inclini més d'un quart de tornada o una estructura que garanteixi un
espai suficient al voltant dels treballadors transportats quan l'equip pugui inclinar-se més d'un quart
de tornada. No es requeriran aquestes estructures de protecció quan l'equip de treball es trobi
estabilitzat durant la seva ocupació.
Els carretons elevadores hauran d'estar condicionades mitjançant la instal·lació d'una cabina per al
conductor, una estructura que impedeixi que el carretó bolqui, una estructura que garanteixi que, en
cas de bolcada, quedi espai suficient per al treballador entre el terra i determinades parts de
l'esmentat carretó i una estructura que mantingui al treballador sobre el seient de conducció en bones
condicions.
Els equips de treball automotors hauran de comptar amb dispositius de frenat i parada, amb
dispositius per garantir una visibilitat adequada i amb una senyalització acústica d'advertència. En
qualsevol cas, la seva conducció estarà reservada als treballadors que hagin rebut una informació
específica.

8.5 DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES ALS EQUIPS DE
TREBALL PER A ELEVACIÓ DE CÀRREGUES.
Hauran d'estar instal·lats fermament, tenint present la càrrega que hagin d'aixecar i les tensions
induïdes en els punts de suspensió o de fixació. En qualsevol cas, els aparells d'hissar estaran
equipats amb limitador del recorregut del carro i dels ganxos, els motors elèctrics estaran proveïts
de limitadors d'altura i del pes, els ganxos de subjecció seran d'acer amb ”baldons de seguretat“ i
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els carrils per a desplaçament estaran limitats a una distància d'1 m del seu terme mitjançant límits
de seguretat de final de carrera elèctrics.
Haurà de figurar clarament la càrrega nominal.
Hauran d'instal·lar-se de manera que es redueixi el risc que la càrrega caigui en picat, es deixi anar
o es desviï involuntàriament de manera perillosa. En qualsevol cas, s'evitarà la presència de
treballadors sota les càrregues suspeses. Cas d'anar equipades amb cabines per a treballadors
deurà evitar-se la caiguda d'aquestes, el seu esclafament o xoc.
Els treballs d'hissat, transport i descens de càrregues suspeses, quedaran interromputs sota règim
de vents superiors als 60 km/h.

8.6. DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES A LA MAQUINÀRIAEINA.
Les màquines-eina estaran protegides elèctricament mitjançant doble aïllament i els seus motors
elèctrics estaran protegits per la carcassa.
Les que tinguin capacitat de cort tindran el disc protegit mitjançant una carcassa antiprojeccions.
Es prohibeix treballar sobre llocs entollats, per evitar els riscos de caigudes i els elèctrics. Per a totes
les tasques es disposarà una il·luminació adequada, entorn de 100 lux.
En prevenció dels riscos per inhalació de pols, s'utilitzaran en via humida les eines que ho produeixin.
Sota cap concepte es retirarà la protecció del disc de cort, utilitzant en tot moment ulleres de
seguretat antiprojecció de partícules. Com normal general, s'hauran d'extreure els claus o parts
metàl·liques clavades en l'element a tallar.
Amb les pistoles fixa-claus no es realitzaran trets inclinats, caldrà verificar que no hi ha ningú a l'altra
banda de l'objecte sobre el qual es dispara, s'evitarà clavar sobre fàbriques de totxana i s'assegurarà
l'equilibri de la persona abans d'efectuar el tret.
Per a la utilització dels trepants portàtils i fregadores elèctriques s'elegiran sempre les broques i
discos adequats al material a trepar, s'evitarà realitzar trepants en una sola maniobra i trepants o
fregades inclinades a pols i es tractarà no reescalfar les broques i discos.
Les polidores i abrillantadores de sòls, polidores de fusta i allisadores mecàniques tindran el manillar
de maneig i control revestit de material aïllant i estaran dotades de cèrcol de protecció
antienxampaments o abrasions.
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En les tasques de soldadura per arc elèctric s'utilitzarà elm del soldar o pantalla de mà, no es mirarà
directament a l'arc voltaic, no es tocaran les peces recentment soldades, se soldarà en un lloc
ventilat, es verificarà la inexistència de persones a l'entorn vertical de lloc de treball, no es deixarà
directament la pinça a terra o sobre la perfilaria, s'escollirà l'elèctrode adequada per al cordó a
executar i se suspendran els treballs de soldadura amb vents superiors a 60 km/h i a la intempèrie
amb règim de pluges.
En la soldadura oxiacetilènica (oxitall) no es barrejaran ampolles de gasos diferents, aquestes es
transportaran sobre safates engabiades en posició vertical i lligades, no s'ubicaran al sol ni en posició
inclinada i els encenedors estaran dotats de vàlvules antiretrocés de la llama. Si es desprenen
pintures es treballarà amb màscara protectora i es farà a l'aire lliure o en un local ventilat.

9. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES
DE CONSTRUCCIÓ D’INSTALꞏLACIONS FOTOVOLTAIQUES
9.1. INTRODUCCIÓ.

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals,modificada per la llei
25/2009 de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el llibre accés a les
activitats de servies i el seu exercici,és la norma legal per la qual es determina el cos bàsic de
garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció de la salut dels
treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.
D'acord amb l'article 6 de l'esmentada llei, seran les normes reglamentàries les que fixaran les
mesures mínimes que es deuen adoptar per a l'adequada protecció dels treballadors. Entre aquestes
es troben necessàriament les destinades a garantir la seguretat i la salut en les obres de construcció.
Per tot el que s'exposa, el Reial decret 1627/1997 de 24 d'Octubre de 1.997 estableix les disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, entenent com tals qualsevol obra, pública
o privada, en la que s'efectuïn treballs de construcció o enginyeria civil.
El promotor estarà obligat a que en la fase de redacció del projecte s’elabori un estudi de seguretat
i salut als projectes d’obres en que es doni algun dels supòsits següents:


Que el pressupost d’execució per contracta inclòs al projecte sigui igual o superior a
450.759,07 Euros.



Que la duració estimada sigui superior a 30 dies laborables, utilitzant en algun moment a
mes de 20 treballadors simultàniament.



Que el volum de ma d’obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del
total dels treballadors a la obra, sigui superior a 500.
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En el nostre cas, com no succeeix cap punt anterior, s’elabora un estudi bàsic de seguretat i salut.

9.2. RISCOS FREQÜENTS EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES

Els treballs més comuns on es produeixen riscos a les obres de construcció d’instal·lacions
fotovoltaiques sobre coberta són:
a. Cobertes
b. Manipulació de mòduls fotovoltaics
c. Manipulació de bateries
d. Treballs amb ferralla, manipulació i posada en obra.
e. Muntatge d'estructura metàl·lica
f.

Muntatge de prefabricats.

g. Obres de paleta.
h. Instal·lació elèctrica definitiva i provisional d'obra.

Els riscos més freqüents durant aquests treballs són els descrits a continuació:
a. Riscos derivats del maneig de màquines-eina i maquinària pesant en general.
b. Caigudes al mateix o diferent nivell de persones, materials i útils.
c. Els derivats dels treballs pulverulents.
d. Despreniments per malament apilat de la fusta, planxes metàl·liques, etc.
e. Corts i ferides en mans i peus, esclafaments, ensopegades i torçades al caminar

sobre les estructures.
f.

Contactes amb l'energia elèctrica (directes i indirectes), electrocucions, cremades, etc.

g. Cossos estranys als ulls, etc.
h. Agressió per soroll i vibracions en tot el cos.
i.

Microclima laboral (fred-calor), agressió per radiació ultraviolada, infraroja.

j.

Agressió mecànica per projecció de partícules.

k. Cops.
l.

Talls per objectes i/o eines.
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m. Incendi i explosions.
n. Risc per sobreesforços musculars i dolents gestos.
o. Càrrega de treball física.
p. Deficient il·luminació.
q. Efecte psicofisiològic d'horaris i torn.

9.3. MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL.

S'establiran al llarg de l'obra rètols divulgatius i senyalització dels riscos(vol, atropellament, col·lisió,
caiguda en altura, corrent elèctrica, perill d'incendi, materials inflamables, prohibit fumar, etc), així
com les mesures preventives previstes (ús obligatori del casc, ús obligatori de les botes de seguretat,
ús obligatori de guants, ús obligatori de cinturó de seguretat, etc).
S'habilitaran zona per a l'amuntegament de material i útils (ferralla, perfileria metàl·lica, peces
prefabricades, fusteria metàl·lica, material elèctric, etc).
Es procurarà protecció personal, fonamentalment calçat antilliscant reforçat per a protecció de cops
en els peus, casc de protecció per a la cap i cinturó de seguretat.
El transport aeri de materials i útils es farà suspenent-los des de dos punts mitjançant eslingues, i
es guiaran per tres operaris, dos d'ells guiaran la càrrega i el tercer ordenarà les maniobres.
El transport d'elements pesats (mòduls fotovoltaics, estructura, etc) es farà sobre carretó de mà i així
evitar sobreesforços.
La distribució de màquines, equips i materials en els locals de treball serà l'adequada, delimitant les
zones d'operació i pas, els espais destinats a llocs de treball, les separacions entre màquines i
equips, etc.
L'àrea de treball estarà a l'abast normal de la mà, sense necessitat d'executar moviments forçats.
Es vigilaran els esforços de torsió o de flexió del tronc, sobretot si el cos està en posició inestable.
S'evitaran les distàncies massa grans d'elevació, descens o transport, així com un ritme massa alt
de treball.
Es tractarà que la càrrega i el seu volum permetin agafar-la amb facilitat.
Cal seleccionar l'eina correcta per al treball a realitzar, mantenint-la en bon estat i ús correcte
d'aquesta. Després de realitzar les tasques, es guardaran en lloc segur.
La il·luminació per desenvolupar els oficis convenientment oscil·larà entorn dels 100 lux.
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És convenient que els vestits estiguin configurats en diverses capes al comprendre entre elles
quantitats d'aire que milloren l'aïllament al fred. Ocupació de guants, botes i orelleres i s'evitarà que
la roba de treball s'amari de líquids evaporables.
Si el treballador patís estrès tèrmic s'han de modificar les condicions de treball, amb la finalitat de
disminuir el seu esforç físic, millorar la circulació d'aire, apantallar la calor per radiació, dotar al
treballador de vestimenta adequada (barret, ulleres de sol, cremes i locions solars), vigilar que la
ingesta d'aigua tingui quantitats moderades de sal i establir descansos de recuperació si les
solucions anteriors no són suficients.
L'aporti alimentari calòric ha de ser suficient per compensar la despesa derivada de l'activitat i de les
contraccions musculars.
Per evitar el contacte elèctric directe s'utilitzarà el sistema de separació per distància o allunyament
de les parts actives fins a una zona no accessible pel treballador, interposició d'obstacles i/o barreres
(armaris per a quadres elèctrics, tapes per a interruptors, etc.) i recobriment o aïllament de les parts
actives.
Per evitar el contacte elèctric indirecte s'utilitzarà el sistema de posada a terra de les masses
(conductors de protecció, línies d'enllaç amb terra i elèctrodes artificials) i dispositius de cort per
intensitat de defecte (interruptors diferencials de sensibilitat adequada a les condicions d'humitat i
resistència de terra de la instal·lació provisional).
Serà responsabilitat de l'empresari garantir que els primers auxilis puguin prestar-se en tot moment
per personal amb la suficient formació per a això.

9.4. MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER PARTICULAR PER A CADA TREBALL

9.4.1. COBERTES
A la zona de la coberta de l’edifici de la biblioteca on s’instal·laran els mòduls només existeix una
zona amb possible risc de caiguda al buit, que es just a sota de les estructures de suportació dels
mòduls on s’instal·larà l’inversor i les caixes de protecció. En aquesta zona, i només a les fileres on
s’instal·larà l’inversor i les caixes de protecció, es col·locaran baranes fixes de seguretat.
A la coberta s’apilarà el material de l’obra, tenint cura en cada cas de l’especificat per cada fabricant.
Els llasts s’apilaran a la coberta però evitant fer-ho al mateix lloc, n’hi ha que escampar-los per evitar
sobrecarregar la coberta en un punt.
Es paralitzaran els treballs sobre les cobertes sota règim de vents superiors a 60 km/h., pluja, gelada
i/o neu.
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9.4.2. MANIPULACIÓ DE MÒDULS FOTOVOLTAICS
Els mòduls fotovoltaics es manipularan amb guants, i es realitzarà com a mínim amb dos operaris.
Els riscos més freqüents amb la manipulació i instal·lació dels mòduls es la caiguda dels operaris al

mateix nivell, a diferent nivell i al buit, així com a xocs i cops contra objectes, talls i lesions en mans
i peus. També lumbàlgies per sobreesforços o postures inadequades.
Com ja s’ha explicat, per l’aplec dels mòduls es prepararà la zona d’emmagatzematge a la coberta i
com a màxim s’apilaran els mòduls seguint les instruccions del fabricant.

9.4.3. MUNTATGE D’ESTRUCTURA METÀLꞏLICA
Totes les operacions de muntatge de les estructures metàl·liques es farà amb l’arnès amarrat a la
línia de vida de la coberta superior o al punt d’ancoratge de la coberta inferior, si s’està treballant a
la coberta superior o inferior respectivament.
Es prohibeix la permanència d'operaris dins del radi d'acció de càrregues suspeses.
Si n’hi hagués talls de soldadura es prohibeix la permanència d'operaris directament sota els talls de
soldadura.

9.4.4. INSTALꞏLACIÓ ELÈCTRICA A L’OBRA
El muntatge d'aparells elèctrics serà executat per personal especialista, en prevenció dels riscos per
muntatges incorrectes.
El calibre o secció del cablejat serà sempre l'adequat per a la càrrega elèctrica que ha de suportar.
Els fils tindran la funda protectora aïllant sense defectes apreciables (estrips i assimilables). No
s'admetran trams defectuosos.
Els equips elèctrics han de suportar la intempèrie per poder treballar amb ells a cel obert (com per
eixample els quadres elèctrics que han de posseir preses de corrent per a connexions blindades).
Els enllaços provisionals entre mànegues, s'executaran mitjançant connexions normalitzades
estanques antihumitat.
Les mànegues de "alargadera" per ser provisionals i de curta estada poden portar-se esteses pel
terra, però arrambades als paraments verticals.
Els interruptors s'instal·laran a l'interior de caixes normalitzades, proveïdes de porta d'entrada amb
pany de seguretat.
Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra.
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Els quadres elèctrics es penjaran pendents de taulers de fusta rebuts als paraments verticals o bé a
"peus drets" ferms.
Les maniobres a executar en el quadre elèctric general s'efectuaran pujat a una banqueta de
maniobra o estora aïllant.
La tensió sempre estarà en la clavilla "femella", mai en la "mascle", per evitar els contactes elèctrics
directes.
Els interruptors diferencials s’instal·laran d'acord amb les següents sensibilitats:
300 mA. Alimentació a la maquinària.
30 mA. Alimentació a la maquinària com millora del nivell de seguretat.
30 mA. Per a les instal·lacions elèctriques d'enllumenat.
Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de presa de terra. El neutre de la instal·lació
estarà lloc a terra.
La presa de terra s'efectuarà a través de la pica o placa de cada quadre general. El fil de presa de
terra, sempre estarà protegit amb macarró en colors groc i verd. Es prohibeix expressament utilitzarlo per a altres usos.
La il·luminació mitjançant portàtils complirà la següent norma:
Portabombetes estanc de seguretat amb mànec aïllant, reixeta protectora de la bombeta dotada de
ganxo de pengi a la paret, mànega antihumitat, clavilla de connexió normalitzada estanca de
seguretat, alimentats a 24 V.
La il·luminació dels talls se situarà a una altura entorn dels 2 m., mesurats des de la superfície de
suport dels operaris en el lloc de treball.
La il·luminació dels talls, sempre que sigui possible, s'efectuarà croada amb la finalitat de disminuir
ombres.
Les zones de passada de l'obra, estaran permanentment il·luminades evitant racons foscos. No es
permetrà les connexions a terra a través de conduccions d'aigua.
No es permetrà el trànsit de carretons i persones sobre mànegues elèctriques, poden pelar-se i
produir accidents. No es permetrà el trànsit sota línies elèctriques de les companyies amb elements
longitudinals transportats a espatlla (perxes, regles, escales de mà i assimilables).

9.5. DISPOSICIONS ESPECIFIQUES DE SEGURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.

Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms
o diversos treballadors autònoms, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i
salut durant l'execució de l'obra, que serà un tècnic competent integrat en la direcció facultativa.
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Quan no calgui la designació de coordinador, les funcions d'aquest seran assumides per la direcció
facultativa.
9.6. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS
DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.

9.6.1. INTRODUCCIÓ.
La llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, modificada per la llei 25/2009
de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el llibre accés a les activitats
de servies i el seu exercici determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir
un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les
condicions de treball.
Així són les normes de desenvolupament reglamentari les que han de fixar les mesures mínimes
que es deuen adoptar per a l'adequada protecció dels treballadors.
Entre elles es troben les destinades a garantir la utilització pels treballadors a la feina d'equips de
protecció individual que els protegeixin adequadament d'aquells riscos per a la seva salut o la seva
seguretat que no es puguin evitar o limitar-se prou mitjançant la utilització de mitjans de protecció
col·lectiva o l'adopció de mesures d'organització a la feina.

9.6.2. OBLIGACIONS GENERALS DE L'EMPRESARI
Farà obligatori l'ús dels equips de protecció individual que a continuació es desenvolupen.


Pantalla de protecció per a soldadura autògena i elèctrica.

9.6.3. PROTECTORS DE MANS I BRAÇOS


Guants contra les agressions mecàniques (perforacions, corts, vibracions).



Guants de goma fins, per a operaris que treballin amb formigó.



Guants dielèctrics per a B.T.



Guants de soldador.



Canelleres.



Mango aïllant de protecció en les eines.

9.6.4. PROTECTORS DE PEUS I CAMES




Calçat proveït de sola i puntera de seguretat contra les agressions mecàniques.
Botes dielèctriques per a B.T.
Botes de protecció impermeables.
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Polaines de soldador.
Genolleres.

9.6.5. PROTECTORS DEL COS


Crema de protecció i pomades.



Armilles, jaquetes i mandils de cuir per a protecció de les agressions mecàniques.



Vestit impermeable de treball.



Cinturó de seguretat, de subjecció i caiguda, classe A.



Faixes i cinturons antivibracions.



Perxa de B.T.



Banqueta aïllant classe I per a maniobra de B.T.



Llanterna individual de situació.



Comprovador de tensió.

9.6.6. PROTECTORS DEL CAP


Cascos de seguretat, no metàl·lics, classe N, aïllats per a baixa tensió, amb la
finalitat de protegir als treballadors dels possibles xocs, impactes i contactes
elèctrics.



Ulleres de muntura universal contra impactes i antipols.



Màscara antipols amb filtres protectors.

Sabadell, 28 maig de 2021

Andrés Cano Pardo
Enginyer Tècnic Industrial
CETIB Col·legiat nº 26.548
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DOCUMENT IV:
PRESSUPOST i AMIDAMENTS
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AMIDAMENTS VALORATS

REF.

Unitat

CONCEPTE

CAPÍTOL 1:

ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA

1.01

ESTRUCTURA FV AMB INCLINACIÓ

PA

QTAT.

PREU/UT.

IMPORT

30

95

2.850,00 €

Subministrament i instal∙lació de conjunt de subjecció del camp
fotovoltaic en coberta plana. L'estructura està compasada solar-blocs on
reposarà el panell, amb inclinació de 15 graus. Similar o equivalent, de
característiques iguals o superiors.
- Solar-bloc a 15 graus
- Conjunt pletina connexió de perfils guia
- Grapes panells
- Manual d'instal∙lació
- Muntatge de l'estructura "in situ"

2.850,00 €

TOTAL CAPÍTOL 1:

CAPÍTOL 2:

CAPTACIÓ

2.01
Ut.
MÒDUL FOTOVOLTAIC JAM72S10‐410/MR MC4
Subministrament i instal∙lació de mòdul fotovoltaic JA Solar de silici
monocristal∙lí o similar de 410Wp de potència. 12 anys de garantía del
producte i 25 anys de garantia de producció. Similar o equivalent, de
característiques iguals o superiors.

30

135

4.050,00 €

2.02
PA
ACCESSORIS DE CONNEXIÓ
Subministrament i instal∙lació de cablejat, connectors i peces de
subjecció de cablejat per adequació dels mòduls reutilitzats en funció
dels nous camps solars i les seves geometries. Inclou petit material i
accessoris.

1

125

125,00 €

4.175,00 €

TOTAL CAPÍTOL 2:

CAPÍTOL 3:

INVERSOR/S

3.01

FRONIUS SYMO 12.5‐3‐M

Ut.

1

2400

2.400,00 €

1

210

210,00 €

Subministrament i instal∙lació inversor fotovoltaic trifàsic CC/CA marca
FRONIUS SYMO 12.5-3-M o similar, de 12.5 kW de potència nominal de
sortida d'ona sinusoïdal a 400V-50Hz i tensió màxima CC de 1000Vcc.
Inclou proteccions de voltatge, freqüència, funcionament en illa i vigilant
d'aïllament. Similar o equivalent, de característiques iguals o superiors.
3.02

PA

ACCESSORIS DE CONNEXIÓ

Subministrament i instal∙lació de petit material i accesoris per al
muntatge mural de l'equip. Inclou petit sostre de xapa per evitar el Sol
directe.
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2.610,00 €

TOTAL CAPÍTOL 3:

CAPÍTOL 4:

DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

4.01

CABLEJAT ZZ‐F (AS) 1,8 KV DC‐06/1KV 1x4 mm2

80

2,57

205,60 €

25

21,5

537,50 €

120

1,45

174,00 €

4.04
ml.
TUB ACER 40 mm
Subministrament i instal∙lació de tub rigid d'acer de 40 mm de diametre
nominal, resistència a l'impacte de 20J, resistència a la compressió de
40000N. Inclou el material de fixació i accessoris necessaris per baixada
per la façana sud/baixant de pati que dona al menjador cap al quadre
general.

3

6,45

19,35 €

4.05

30

0,98

29,40 €

30

1,35

40,50 €

3

8,9

26,70 €

ml.

Subministrament i instal∙lació de cable unipolar solar de tensió assignada
0,6/1 kV, amb conductor de coure Classe 5 (-K), aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a base de poliolefina amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Per a connexionat entre
files de panells. Cable negre i vermell.
4.02

ml.

SAFATA METÀL·LICA 100X60 mm

Subministrament i instal∙lació de safata metàl∙lica galvanitzada cega amb
tapa de dimensions 60x100 model Multivia o similar per a conducció del
cablejat en el camp fotovoltaic. Inclou elements de fixació, petit material
i accessoris.
4.03

ml.

CABLE RZ1‐K(AS) 4X6mm2

Subministrament i instal∙lació de cable tetrapolar de tensió assignada
0,6/1 kV, de secció 4x6mm2 amb conductor de coure Classe 5 (-K),
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a
base de poliolefina amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Per
a connexionat des de l'interior dels inversors fins a la sortida de la caixa
de proteccions AC. Fase R-S-TN. Metres totals entre 4 cables.

ml.

CONDUCTOR DE TERRA ‐ 1x4 mm2

Subministrament i instal∙lació de cable de coure 1x4mm2 de secció,
tipus H07V-K amb aïllament de PVC fins a 750V color groc i verd, per a
interconnexionat de l'estructura metàl∙lica i marcs dels mòduls
fotovoltaics formant línies de terra unint les seves carcasses metàl∙liques
i i panells i fins a la línia de terra col∙lectora principal d'estructures.
4.06

ml.

CONDUCTOR DE TERRA ‐ 1x6 mm2

Subministrament i instal∙lació de cable de coure 1x6mm2 de secció,
tipus H07V-K amb aïllament de PVC fins a 750V color groc i verd, per a
interconnexionat de inversor fotovoltaic formant línies de terra unint les
seves carcasses metàl∙liques i i panells i fins al terra del quadre
general/punt de connexió
4.06
ml.
SAFATA/CANAL 100x60 AMB TAPA
Subministrament i instal∙lació de canal tapa cega de dimensions 60x100
tipus UNEX o similar zona inversr. Inclou elements de fixació, petit
material i accessoris.

Projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 12.5 kWn
al Centre Cívic Torre Julià de Sant Quirze del Vallès

1.033,05 €

TOTAL CAPÍTOL 4:

CAPÍTOL 5:

PROTECCIONS

5.01
PA
QUADRE PROTECCIONS CC i CA
Subministre i instal∙lació d'armari de proteccions continua i alterna (per
separat CC/CA)
Fusible seccionable DC 10x38 de 16A d'intensitat nominal i
1000V
Portafusible unipolar 10x38 PMF 32A i 1000V

5.02

1

1.400,00 €

190

190,00 €

4

Descarregador de sobretensions DC Tipus 2

4
2

Descarregador de sobretensions AC Tipus 2 Ip 40kA 4-40/400V

1

PIA magnetotèrmic 4P - corba C - Intensitat nominal 25A - 10kA

1

Interruptor diferecial 4P 40A i sensibilitat 30mA
Armari IP 65 amb PG per entrada i sortida de cablejat, bornes de
connexió, punteres i accessoris de connexionat i petit
material.Dos de 12 mòduls.

1

Ut.

1

CONNEXIÓ QUADRE GENERAL BAXA TENSIÓ

1400

2

Subministrament i instal∙lació de magnetotèrmic 4P - corba C - Intensitat
nominal 25A - 6kA situat al costat del quadre general. Degudament
identificat i rotulat. En una caixa superficial de 8 mòduls.

1.590,00 €

TOTAL CAPÍTOL 5:

CAPÍTOL 6:

MONITORITZACIÓ

6.01
Ut.
PLC internet
Subministre i instal∙lació PLC tipus TP-link o similar amb cable per
obtenció del wifi i connexió del meter amb cable ethernet cat. 5
apantallat.

1

175

175,00 €

6.02
ml.
COMPTADOR BIDIRECCIONAL
Subministre i instal∙lació comptador bidireccional amb lectura indirecta
per transformadors toroidals tipus Fronius Smart Meter TS 50kA-3. Es
podrà instal∙lar en la caixa del magnetotèrmic 4P al costat del quadre
general. Similar o equivalent, de característiques iguals o superiors.

1

325

325,00 €

500,00 €

TOTAL CAPÍTOL 6:

CAPÍTOL 7:

SERVEIS AUXILIARS PER A LA INSTAL·LACIÓ

7.01

Mitjans d'elevació de material a la coberta amb
camió‐ploma

PA

1

550

550,00 €
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Lloguer camió ploma de 4 hores, servei bàsic, per pujar el material de
panells + estructura triangular + blocs de formigó (llast) a coberta
7.02

dies

1

Mitjans d'elevació persones

200

200,00 €

Lloguer de 1 dia de cistella articulada de 10 mts d'alçada per realitzar el
baixant de la coberta al quadre general planta 0.

750,00 €

TOTAL CAPÍTOL 7:

CAPÍTOL 8:

LEGALITZACIÓ

8.01
PA
DOCUMENTACIÓ I TRAMITACIÓ LEGALITZACIÓ
Legalització instal∙lació completa. Inclou CIE, certificats equips, memoria
subvenció generalitat, així com tota la documentació requerida per la
propietat. Taxes de registre RAC i inspección inicial OCA incloses.

1

1000

1.000,00 €

TOTAL CAPÍTOL 8:

CAPÍTOL 9:

IMPREVISTOS OBRA

9.01
PA
IMPREVISTOS
Partida a justificar durant la instal∙lació, prèvia acceptació de la Direcció
Facultativa i la propietat en concepte d'imprevistos durant el transcurs
de l'obra

1

900

900,00 €

900,00 €

TOTAL CAPÍTOL 9:

CAPÍTOL 10:

1.000,00 €

SEGURETAT I SALUT

10.01 PA
PLÀ DE SEGURETAT ESPECÍFIC
Plà de seguretat específic a desenvolupar a travès del projecte tècnic i
específic d'aquesta obra.

1

450

450,00 €

10.02

PA

EQUIPS PROTECCIÓ COL·LECTIVA I INDIVICUAL

1

300

300,00 €

10.03

PA

PRIMERS AUXILIS

1

180

180,00 €

10.04

PA

Linia de vida perimetral

1

1700

1.700,00 €

Subministre i instal∙lació de linia de vida certificada de 60 metres linials model
KAITARI FLOOR LINE sobre murete. Inclou dos carros i cargoleria necessaria.
TOTAL CAPÍTOL 10:

2.630,00 €
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TOTAL EXECUCIÓ + MATEIAL + SEGURETAT I SALUT
Despeses Generals (13%)
Benefici Industrial (6%)
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER
CONTRACTE
I.V.A. (21%)

18.038,05 €
2.344,95 €
1.082,28 €

PRESSUPOST TOTAL D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE AMB IVA

25.972,99 €

21.465,28 €
4.507,71 €

Andrés Cano Pardo
Enginyer Tècni Industrial
COL CETIB 26548
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DOCUMENT V:
REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Coberta plana

Paret on col·locar l’inversor
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Entrada al edifici desde el baixant + accés al fals sostre

Baixant CA cap a quadre general
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Quadre General

Plantejament inicial línia de vida perimetral, com s’indica al pressupost valorat
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DOCUMENT VI:
PLÀNOLS

LOCALITZACIÓ, SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT
IMPLANTACIO_INSTAL·LACIO_FV
UBICACIO_EQUIPS
ESQUEMA_UNIFILAR
CONNEXIONAT_MODULS_FV
ESTRUCTURA_FV
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PLÀ DE TREBALL
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1

RELACIÓ D’ACTIVITATS PER L’EXECUCIÓ DEL
PROJECTE

A continuació es detallen el conjunt de tasques a realitzar per la correcte execució del
projecte.

1.1. Actuacions prèvies

La primera actuació encomanada al Contractista és verificar que les dades del Projecte
són reals, sense que s’hagin produït noves dades que interfereixin les obres. No es
començarà cap activitat fins que aquesta no estigui totalment finalitzada. Les sub‐tasques
incloses en aquesta activitat són:
1. Verificar amb la DF la solució adoptada
2. Comprovar l’estat de la coberta
3. Tramitar permisos i autoritzacions

1.2. Obra civil per adequació d’accessos
En aquest projecte no caldrà adequar els accessos al camp fotovoltaic, donat que els
mateixos compleixen amb la normativa i es consideren suficients. Si caldrà adequar
la coberta en termes de seguretat i salut amb línia de vida.

1.3. Execució de la instal∙lació
És l’activitat que conté totes les tasques relacionades directament amb l’execució de
l’obra. Es pot dividir en els quatre elements a instal∙lar:
1. Subministrament i instal∙lació de les estructures de suport dels mòduls FV.
2. Subministrament i instal∙lació dels mòduls FV.
3. Subministrament i instal∙lació d’inversors i proteccions.
4. Subministrament i instal∙lació dels equips de mesura.
5. Connexió elèctrica dels elements.

1.4. Implantació de les mesures de seguretat i salut
Aquesta activitat contempla les següents tasques:
1. Col∙locació de cartells d’obra
2. Vallat d’obra
3. Instal∙lació de proteccions col∙lectives
4. Retirada de vallat d’obra

1. Pla de control de qualitat
El control de qualitat es realitzarà a través de les proves de funcionament, que es
realitzaran un cop finalitzi l’obra.

2. Verificació documental
La verificació documental es realitzarà durant el transcurs de tota l’obra.
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DOCUMENT I:
MEMÒRIA TÈCNICA I ANNEXOS
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1. ANTECEDENTS
En una aposta per canviar el model energètic actual i avançar cap a la sobirania energètica,
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès té com a objectiu la generació d’energia solar de km0
procedent d’energia fotovoltaica per auto-abastir elèctricament part dels seus consums i molt
possiblement en una futura fase d’ampliació optar per l’autoconsum col·lectiu per abastir més
establiments municipals i/o ciutadans del seu voltant més proper.
En un estat d’emergència climàtica els ajuntaments han de ser un punt clau cap a una Transició
Energètica on l’eficiència energética i la generació renovable local juguen un paper
fonamental per assolir aquests objectius.
A través de la Subvenció del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al període
2020-2024 - Generalitat de Catalunya en el marc europeu per a la mitigació del canvi limàtic,
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès està adherit al Pacte d’alcaldes i alcaldesses, un
compromís voluntari dirigit als ens locals per a reduir en un 20% les emissions CO2eq per al
2020, mitjançant l’increment d’un 20% de les energies renovables i una reducció del consum
energètic del 20%. Els municipis donen compliment a aquest compromís amb la
implementació del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES), un document estratègic local
que inclou un inventari de les emissions i les accions a dur a terme, que calen avaluar i
actualitzar cada quatre anys.

2. OBJECTE I TITULAR
2.1. OBJECTE

El present document té per objectiu definir les condicions tècniques de la instal·lació solar
fotovoltaica connectada a la xarxa interna que es té previst realitzar sobre la coberta de
l’Escola Bressol El Patufet a Sant Quirze del Vallès situat a la Ronda de Santa Julita num 67,
08192 Sant Quirze del Vallès, Barcelona, en regim d’autoconsum directe amb compensació

d’excedents.
La instal·lació fotovoltaica tindrà una potència nominal de 12,5 kWn i es connectarà en règim
d’autoconsum de petita potència segons RD 1.699/2011 del 18 de novembre, pel qual es
regula la connexió a la xarxa d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica de petita
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potència i RD 244/2019 pel que es regulen les condicions administratives, tècniques i
econòmiques de les modalitats de subministrament amb autoconsum.
L’objectiu principal de la instal·lació projectada és la generació d’energia elèctrica provinent
de fonts renovables per poder abastir part del consum de l’emplaçament.
La instal·lació s’ha dissenya de manera que es pugui aprofitar el màxim d’energia elèctrica
generada de forma renovable, abocant els excedents a la xarxa.
2.2. TITULAR

El titular de la instal·lació serà l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès El resum de les dades
són les següents:
Titular de la instal·lació:
Nom: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
CIF: B08874604
Adreça: Plaça de la Vila, 1, 08192 Sant Quirze del Vallès
Promotor de la instal·lació:
Nom: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
CIF: B08874604
Adreça: Plaça de la Vila, 1, 08192 Sant Quirze del Vallès
Enginyeria:
Nom: SOM CONFORT SOLAR, SCCL
CIF: F67136473
Adreça: Avinguda 11 de setembre, 75 – baixos (08208 – Sabadell)

Coordinació de Seguretat:
Nom: MEDEA PREVENCIÓN
CIF: F67136473
Adreça: Avinguda 11 de setembre, 75 – baixos (08208 – Sabadell)
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3. EMPLAÇAMENT I ACCESSOS
La instal·lació s’ubicarà a l’Escola Bressol El Patufet de Sant Quirze del Vallès. A continuació es
detalla la situació geogràfica de l’edifici:

Ubicació

Ronda de Santa Julita num 67

Coordenades UTM

423739.17, 4598744.33 huso 31

Coordenades geogràfiques

41°32'10.61"N, 2°05'06.7"E

Alçada

176 m.s.n.m

Ref. Cadastral

3887602DF2938N0001AE

Codi Postal

8192

Direcció Postal

Ronda de Santa Julita num 67

Figura 1. Ubicació Instal·lació Font: Google maps
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3.1. TAULA RESUM DEL PROJECTE

TAULA RESUM DEL PROJECTE
Producció anual (kWh/any)

16.607

Potència nominal (kWn)

12,5

Potència pic (kWp)

13,12

P.E.C del projecte amb IVA (€)

28.216,63

Potència I nombre de mòduls fotovotaics

32 mòduls de 410 Wp

Estalvis generats anualment (€/any)

1364

Potència i nombre d’inversors

1 Inversor de 12,5 kWn

Cobertura solar (%)

34%

Estalvi CO2 anual (kg/any)

7.800

Amortització sense subvencions

15,8
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3.2. RESUM DEL PRESSUPOST
CAPÍTOLS

IMPORT

CAPÍTOL 1: ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA

3.040,00 €

CAPÍTOL 2: CAPTACIÓ

4.445,00 €

CAPÍTOL 3: INVERSORS

2.435,00 €

CAPÍTOL 4: DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

3.981,00 €

CAPÍTOL 5: PROTECCIONS

1590,00 €

CAPÍTOL 6: MONITORITZACIÓ

500,00 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL PEL CÀLCUL DEL (I.C.I.O):

15.991,24 €

CAPÍTOL 7: SERVEIS AUXILIARS PER LA INSTAL·LACIÓ

600,00 €

CAPÍTOL 8: LEGALITZACIÓ

1000,00 €

CAPÍTOL 9: IMPREVISTOS D'OBRA

1.1255,00 €

CAPÍTOL 10: SEGURETAT I SALUT

880,00 €

TOTAL EXECUCIÓ + MATERIAL + SEGURETAT I SALUT

19.596,24 €

Despeses generals (13%)

2.547,51 €

Benefici Industrial (6%)

1.175,77 €

PRESSUPOST D'EXECUCCIÓ PER CONTRACTE

23.319,53 €
I.V.A. (21%)

PRESSUPOST D'EXECUCCIÓ PER CONTRACTE AMB IVA

4.897,10 €
28.216,63 €

El pressupost per a l’execució del projecte corresponent a la instal·lació fotovoltaica per autoconsum
de 12,5 kW sobre la coberta de la Escola Bressol El Patufet de Sant Quirze del Vallès és de (# 23.316,53
#) IVA no inclòs.

Sabadell a 28 de Maig de 2021

El Facultatiu,
Andrés Cano
Enginyer Tècnic Industrial Col·legiat nº 26.548
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4. NORMATIVA APLICABLE
 Ordre 9 de març de 1971 per la que s’aprova la Ordenança General de Seguretat i

higiene en el treball.
 Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de

seguretat en centrals elèctriques i centres de transformació.
 Llei 31/1995 Reglament de Seguretat i Higiene en el treball. Aprovada pel Reial Decret

1829/1995, de 10 de Novembre.
 Decret 308/1996, de 2 d’agost, sobre procediment administratiu aplicables a les

instal·lacions enrègim especial.
 Reial Decret 1627/97 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de

construcció.
 Llei del Sector Elèctric 54/1997 del 24 de novembre de 1997, estableix un nou marc de

funcionament del sistema elèctric Espanyol. Estableix un règim especial per aquelles
instal·lacions que utilitzen fonts d’energia renovables, amb una potència instal·lada
menor de 50MW.
 Reial Decret 2818/1998 del 30 de Novembre sobre producció d’energia elèctrica per a

instal·lacions alimentades per recursos o fonts d’energia renovable, residus i/o
cogeneració. Defineix les condicions per a acollir-se al règim especial de producció
d’energia elèctrica, així com determina les primes que es poden obtenir amb la venta
d’energia elèctrica.
 Reial Decret 1955/2000 de l’1 de desembre, per el que es regulen les activitats de

transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització
d’instal·lacions d’energia elèctrica.
 Reial Decret 614/2001 Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat

dels treballadors vers el risc elèctric.
 Decret 352/2001, de 18 de desembre, sobre procediment administratiu aplicable a les

instal·lacions d’energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica (DOGC 3544,
de02/01/2002).
 Reial Decret 842/2002 del 2 d’agost pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de

Baixa Tensió (REBT) i les seves instruccions complementàries.
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 Ordre de 30 de setembre de 2002, per la que se estableix el procediment per prioritzar

l’accés i la connexió a la xarxa elèctrica per evacuació d’energia de les instal·lacions de
generació contemplades en el RD 2818/1998 sobre producció d'energia elèctrica per
instal·lacionsproveïdes per recursos o fonts d'energia renovables, residus i cogeneració.
 Reial Decret 314/2006 del 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació.
 Reial Decret 1110/2007, de 24 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament unificat de punts

de mesura del sistema elèctric.
 Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel que s’aprova el document bàsic «DB-HR

Protecció vers al soroll» del Codi Tècnic de l’edificació i es modifica el Reial Decret
314/2006.
 RD 1699/2011, de 18 de novembre, pel que es regula la connexió a xarxa d’instal·lacions

de producció de petita potència.
 Condicions Tècniques de l’IDAE d’instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a

xarxa, publicades al 2011.
 RD 1/2012, de 27 de gener pel que es procedeix a la suspensió dels procediments de

preasignació de retribució i a la supressió dels incentius econòmics per a noves
instal·lacions de producció d’energia elèctrica a partir de cogeneració, fonts d’energia
renovables i residus.
 Llei 24/2013, de 26 de desembre del Sector Elèctric, en el seu article 9 defineix

l’autoconsum i distingeix vàries modalitats d’autoconsum.
 RD 413/2014, de 6 de juny que regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir

de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus.
 RD244/2019 d’autoconsum, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones

administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.
 Normativa CPR (Construction Products Regulation), de l’1 de juliol de 2016, pel qual es

regula la seguretat dels materials utilitzats en la construcció front al foc i matèries
perilloses.
 Condicions tècniques que han de complir les instal·lacions fotovoltaiques per a la

connexió a la xarxa de distribució d’ENDESA.
 Reial Decret‐llei 15/2018, del 5 d’Octubre, de mesures urgents per a la transició

energètica i la protecció dels consumidors.

Projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 12,5 kWn
a l’Escola Bressol El Patufet de Sant Quirze del Vallés

5. TAULA RESUM CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTALꞏLACIÓ

A continuació s’indiquen els principals components que integren la instal·lació:


Mòduls solars fotovoltaics (plaques o panells solars)








Inversors solars per connexió a xarxa
Estructura de suport dels mòduls; inclou sistema de fixació
Instal·lació elèctrica DC; inclou el cablejat, canalitzacions i quadre DC
Instal·lació elèctrica AC; inclou el cablejat, canalitzacions i quadre AC
Sistema de seguretat de posada a terra
Sistema monitorització d’energia excedentària i connexió a xarxa interior




Sistema de monitoratge energètic
Sistemes de seguretat pel manteniment

Pel present projecte, es preveu la implantació de la instal·lació i els seus elements segons els plànols
de definició del projecte, tal i com es pot veure en aquesta imatge de detall

Figura 2. Layout distribución panells

DADES GENERALS ARQUITECTÒNIQUES
Tipus d’integració: Coberta plana transitable
Inclinació (graus)

1º

Orientació (graus azimut)

+32º - 9 º (sud-est)
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TIPUS INSTAL·LACIÓ
Tipologia

Autoconsum Fotovoltaic amb compensació excedents, a xarxa interior

CUPS

ES0031408358888001PX0F

Potència contractada/Tarifa

P1=P2=P3= 34,641kW

Referència Cadastral

3887602DF2938N0001AE

DADES PLANTA FOTOVOLTAICA
Nom que identifica la instalꞏlació

FV Aj. El Patufet

Grup i subgrup de classificació

b.1.1

Potencia pic (kWp)

13,12

Potència nominal (kW)

12,5

Tipus de connexió

Trifàsica

Tipus d’estructura suport

Lastre (pes) - solarbloc

INVERSOR/S DE POTÈNCIA
Número d’inversors de potència

1

Model d’inversor

Fronius Symo 12,5.0-3-M. Similar o equivalent, de característiques

iguals o superiors.
Potència dels inversors (kW)

10

Tensió/Freqüència

400/50Hz

CAMP FOTOVOLTAIC
Número total de mòduls

32

Tipus tecnologia i model

Crista·lins - JA Solar 410 W silver frame half-cut. Similar o equivalent, de

característiques iguals o superiors.
Potència dels mòduls (Wp)

410

Composició. Nº strings

2 strings

Superfície Total

64 m2

Orientació del mòduls - azimut

-32 º- 9 º

Inclinació dels mòduls

10 º

Intensitat màxima mòdul Imp

9,79 A

Tensió màxima mòdul Vmp

41,88 V

Intensitat curtcircuit Isc mòdul

10,45A

Tensió circuit obert mòdul Voc

50,12 V

DADES GENERACIÓ
Estimació energia generada kWh/any

16.607

Producció específica KWh/KWp

1.264,89

Estalvi de CO2

7800 kg
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6. DESCRIPCIÓ DEL TIPUS D’INSTALꞏLACIÓ
La instal·lació fotovoltaica es connectarà en règim d’autoconsum directe, segons RD
1.699/2011 del 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a la xarxa d’instal·lacions de
producció d’energia elèctrica de petita potència i RD 244/2019 pel que es regulen les
condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament
amb autoconsum.
Tota l’energia generada per la instal·lació es connectarà en règim d’autoconsum directe amb
compensació d’excedents. La tarifa és 3.0. A continuació es presenta un quadre explicatiu:

Potència contractada (kW)

Potència pic de la instal·lació
Fotovoltaica (kWp)

P1=P2=P3= 34,641kW

13,12

Segons el RD244/2019 la modalitat d’autoconsum amb compensació d’excedents. Acollida a
compensació i la connexió es realitzarà en la instal·lació interior del titular al embarrat del
quadre elèctric principal.
Es decideix fer una primera instal·lació per realitzar autoconsum directe i en una segona fase
d’ampliació es valorarà la seva modificació i ampliació per reconvertir-la en autoconsum
compartit. De moment, per aquest tipus d’instal·lació que no generarà gairebé cap tipus
d’excedent, no compensa el sobre cost tècnic, econòmic i administratiu de fer-la col·lectiva.
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7. ESTUDI ENERGÈTIC I DE RENDIMENTS

7.1. Premisses de dimensionat

El dimensionament s’ha realitzat a partir dels següents paràmetres:


Taula de dimensionament del Ajuntament de Sant Quirze, segons consums

de

l’establiment


Instal·lació d’autoconsum segons RD244/2019



En l’elaboració del present Projecte es disposa dels plànols del Projecte As-built,. La
informació que no ha estat subministrada ha estat obtinguda per Som Confort Solar a
les visites realitzades al emplaçament.



Potència contractada en períodes P1=P2=P3= 34,641kW



Situació geogràfica: La irradiació i temperatura local s’han obtingut de la base de dades
de

la

plataforma

"Photovoltaic

Geographical

Information

System"

(PVGIS)

desenvolupada pel Centre de l’Energia de la Comissió Europea (Joint Research Centre) i
amb el programa de simulació PV·SOL.


A continuació es pot veure l’orientació:
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3
1

2

Figura 3. Ubicació dels equips

Es plantegen les següents accions:



A la zona 1 els mòduls es col·locaran a la coberta plana, que es una coberta transitable
plana amb tela asfàltica.



El sistema s’ha dissenyat per tenir la màxima potència i optimitzar l’ombrejat existent.



A la zona 2 es on es troba l’inversor fotovoltaic, a sota de l’escala per accedir a la coberta
.



A la zona 3, es col·locarà un altre grup de mòduls fotovoltaics

Es manté la distribució mantenint l’azimut de l’edifici.

La planta quedaria configurada de la següent manera:
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Nº de

Potència

Nº mòduls

Nº de

Inversor

Potència

(kWn)
mòduls

unitària

per sèrie

sèries

AIGUA DE
LA NAU

total (kWp)

(Wp)
16

410

16

1

10

6,56

SUD-9º

16

410

16

1

10

6,56

SUD-32º

Per a dur a terme l’estimació de l’energia que produirà anualment la instal·lació, s’han utilitzat
les dades meteorològiques facilitades per PVGIS (Photovoltaic Geographical Information
System), de l’Institute for Energy and Transport (IET) pertanyent al Joint Research Centre, de
la Comissió Europea (Unió Europea), per a la ciutat de Ripollet. El PVGIS és una eina
desenvolupada sota l’acció SOLAREC per a contribuir a l’aplicació de les energies renovables a
la Unió Europea com una manera sostenible de subministrar l’energia a llarg termini
mitjançant la realització de nous desenvolupaments i tecnologies.

P h o t o v o l t a i c G e o g r a ph i ca l
System (PVGIS)

European Commission, Joint Research Centre Institute
for Energy, Renewable Energy Unit
Via Fermi 2749, TP 450, 210 27 Ispra (VA), Italy
tel: +39 0332 785273, fax: +39 0332 789268

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/

I nf orm a ti o n
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Les dades d’irradiació i temperatura en el punt del projecte segons PVGIS són les següents:
UBICACIÓ 32º E Coberta A
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UBICACIÓ 9º E CobertaB
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S’ha utilitzat el programa PV·SOL dibuixant la ubicació dels obstacles i de la instal·lació per
obtenir possibles pèrdues per ombrejat:

Coberta A

Coberta B
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A continuació es presenten els resultats de la simulació de l’estimació de la producció anual
que s’ha realitzat amb el programa PV·SOL:

Tal i com es pot observar als resultats de la simulació, s’espera que la producció anual de la
instal·lació fotovoltaica se situï en 16.607 kWh i que el mes en el que s’assoleixi la punta de
producció sigui el mes de juliol, tal i com es pot observar a la següent figura, on apareix la
representació gràfica de la producció estimada diària per a cada mes i per unitat de potència
instal·lada (kWh/kWp):

Figura 4. Energia generada mes a mes
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La cobertura solar estimada és la següent:

Figura 5. Cobertura solar mes a mes

8. DESCRIPCIÓ DE LA INSTALꞏLACIÓ

La instal·lació fotovoltaica presenta una potència nominal de 12,5 kWn, composada per 32
mòduls fotovoltaics de 410W amb una potència total pic de 13,12 kWp i es connectarà en
regim d’autoconsum en la línia interior de l’edifici. S’ha dissenyat amb 2 strings, de 16 mòduls.
Els mòduls s’instal·laran en una coberta plana transitable per acollir mòduls solars mitjançant
Solarbloc. Les estructures presentaran la orientació de l’edifici i la inclinació de 15 graus.
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Coberta disponible :

Figura 6. Disponibilitat d’espais

La connexió dels mòduls es durà a terme mitjançant els connectors ràpids que duen
incorporats.
En la configuració dels strings s’han tingut en compte els obstacles i possibles ombrejaments
d’arbres o edificis colindants.
S’utilitzaran estructures autoportants de Formigó (Solarblocs), en cap cas es podrán foradar
l’estructura de la Teulada al ser aquesta de tela asfàltica, per tal de protegir la coberta s’haura
d’instal·lar una peça de goma a sota del bloc de formigó.
A continuació es mostraran els paràmetres elèctrics definits per aquesta instal·lació:

Poten
FV
Nº
mòduls

MPPT 1

16

cia

Vmp

Imp

Voc

mòdul

*CC

String

CC

(W)

(V)

CC

(V)

*

(A)*

*

410

62

9,79

751,8

16

410

62

9,79

751,8

8,2
TOTAL

CC (A)*

Potencia
pic
(Wp)

10,

6560

45

8,2
MPPT 2

Isc String

32

*Condicions Standard de mesura (STC). 100W/m2, AM 1,5 i 25ºC temp

10,

6560

45
13120
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El dimensionament dels strings s’ha dissenyat de tal manera que la tensió de la mateixa es
situï a l’interval MPP o rang de tensió de l’inversor en el que aquest és capaç de seguir el punt
de màxima potència, optimitzant així el rendiment de la instal·lació.
La caixa de protecció de corrent continua inclourà: fusibles PV 1000 Vdc de 16A gPV.
També s’incorporaran descarregadors de sobretensions tipus II i el seccionador manual en
càrrega estarà incorporats dins del inversor com això ho acredita l’homologació de l’equip,
per MPPT.
En cas d’instal·lar un inversor sense seccionador manual en càrrega, s’incorporarà un
seccionador extern de tall en càrrega a la caixa de proteccions en continua.
A la sortida de la caixa de protecció de corrent continu, l’ strings anirà a l’inversor de potència
que es connectaran pels connectors destinats d’entrada per garantir els seguiments
independent dels seguiments definits.
A la sortida de l’inversor de potència hi haurà la caixa de protecció d’alterna per protecció de
la línia mitjançant un interruptor magneto-tèrmic i un relé diferencial de tipus A i un
sobretensions d’alterna per transitòries, que aniran directament al quadre de protecció i
mesura de la fotovoltaica, a la sortida de la qual i mitjançant una caixa d’embarrats es
connectarà amb el quadre principal del l’edifici.
L’inversor de potència i els quadres de protecció estaran a la paret de sota l’escala d’accés a
la teulada. Les caixes de protecció seran IP65 i s’haurà de col·locar una protecció per ombrejar
l’inversor.
Les instal·lacions aniran a través de canal metàl·lica de 60x60 mm en el seu recorregut al
teulat, a la sortida de l’inversor es col·locarà un tub d’acer de 40mm que entrarà a l’edifici ,
després s’anirà a través de fals sostre fins arribar al quadre general de proteccions.
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La instal·lació i seguint el RD244/2019 comptarà amb el següent:
1. Un equip de mesura bidireccional que mesuri l’energia generada. Serà el mateix

comptador de companyia i que es troba a l’exterior.

Figura 7. Esquema de principi

La connexió es realitzarà en la línia interior de l’edifici, a dins del quadre general, aigües avall
del IGA general.
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Figura 8. Punt de Connexió

Totes les dades seran enviades via wifi mitjançant la monitorització del inversor i la seva
plataforma web.
Per tant s’intal·larà el meter corresponent i la connexió wifi via PLC amb cable per connectar
amb el router del edifici.

8.1. MÒDULS FOTOVOLTAICS I CAMP FOTOVOLTAIC

La instal·lació s’ha dissenyat amb mòduls mono-cristal·lins de 144 cèl·lules de 410 Wp de
potència i tecnologia mono-PERC i una eficiència d’almenys el 20%. Els mòduls compliran les
següent normatives i disposaran dels certificats següents:

-

Marcat CE segons la Directiva 2006/95/CE del Parlament Europeu.

-

IEC61215 (UNE-EN 6125) per a mòduls fotovoltaics de silici cristal·lí per us
terrestre.

-

IEC 61730 (UNE-EN 61730, harmonitzada per la Directiva
2006/95/CE, sobre la qualificació de la seguretat dels mòduls
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-

fotovoltaics.

-

Compliment de la norma UNE-EN 50380 sobre informació de les
fulles de dades i les plaques de característiques dels mòduls
fotovoltaics.

-

Disposar de sistemes de qualitat en el seu procés de fabricació (normes
ISO9001/ ISO14001).

-

Certificat amb control de PID (Potential Induced Degradation)

A continuació es mostren les característiques principals que han de complir com a mínim els
mòduls fotovoltaics

Especificacions del mòdul:
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La garantia del mòdul per desperfectes de fàbrica cobrirà com a mínim 10 anys, a més també
garantirà que la potència nominal real del producte arribarà com a mínim al 97% de la
potència nominal especificada a la placa del producte durant el primer any. A partir del segon
any, la reducció anual de la potència nominal real no superarà el 0,7% durant un període de
24 anys, de manera que en finalitzar el vint-i-cinquè any, la potència nominal real arribarà com
a mínim el 80% de la potència nominal especificada a la placa del producte.

Imatge 13.

Mínima garantia

La caixa de connexions dels mòduls porta incorporats díodes de derivació que eviten la
possibilitat d'averia de les cèl·lules, per ombrejats parcials d'un o diversos mòduls. A més a
més són de tecnologia cel·la partida, amb la qual cosa es com si fossin dos mòduls en 1 i no
afectaria si la meitat del mòdul es queda en ombra. Els panells presenten connectors ràpids
per a facilitar la connexió dels mòduls. El marc està fet amb aliatge d’alumini anoditzat i el
vidre que cobreix i protegeix les cèl·lules és d’alta transparència i té un espessor de 3,2mm.
Es subministrarà el manual de instal·lació per compliment amb les estructures a ser
instal·lades per evitar pèrdues de garanties futures.
L’entrega dels mòduls solars es realitzarà separada per corrents de funcionament (IMPP),
marcats pel fabricant, per tal de minimitzar les pèrdues de connexionat (mistmach). Serà
condició imprescindible que el Flash test entregat pel fabricant tingui aquesta classificació i
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que els mòduls solars vinguin marcats, per poder fer la distribució en el camp d’una manera
ràpida i efectiva.

8.2. INVERSOR O ONDULADOR

La funció bàsica d’aquest equip consisteix en convertir el corrent continu generat pels mòduls
fotovoltaics en corrent altern. La instal·lació constarà de un inversor de 10 kWn.
L’inversor realitza el seguiment del punt de màxima potència del sistema (MMP) en el rang de
tensions indicat a la taula. És a dir, en cada moment, d’acord a les condicions meteorològiques,
l’inversor cercarà la tensió i intensitat de corrents màxims del sistema per a extreure la
màxima potència i així optimitzar la producció d'energia. Disposa de 2 seguidors del punt de
màxima potència (MMP).
Els inversors hauran de complir amb la normativa vigent per a aquest tipus d’instal·lacions,
amb la següent normativa que se cita a continuació:


Directiva de Baixa Tensió 2014/35/UE



Directiva de Compatibilitat Electromagnètica 2014/30/UE



Compleix amb la normativa establerta en el Reial Decret 1669/2011 sobre
connexió d’instal·lacions fotovoltaiques de petita potència a la xarxa de
baixa tensió:
o

Si la tensió a la línia de distribució cau per desconnexió de la mateixa o bé
per caiguda de la xarxa general, l'inversor no genera tensió en aquesta línia,
fent d'aquesta manera impossible el funcionament en illa, segons la norma
UNE-EN 62116

o

La connexió automàtica a la xarxa es produeix quan la tensió de la xarxa està
dintre del rang comprès entre 340v i 440v i al mateix temps la freqüència de
xarxa és dintre del rang entre 49Hz i 51Hz. La desconnexió automàtica es
produeix de forma immediata quan la freqüència, la tensió, o ambdues no
estan dintre dels límits esmentats.

o

La desconnexió i reconnexió de l'inversor en el punt d'injecció es controlat
pel software. Aquest software i els seus retocs no són accessibles a l'usuari.

o

Reconnexió a la xarxa en 180seg. Quan la tensió i freqüència es trobin en els
limita establerts.
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o

Compliment de separació galvànica segons normativa vigent.

o

Marcatge CE.

S’adjuntaran els certificats per garantir el compliment de les citades normatives.

A continuació es detallen les principals característiques tècniques de l’inversor:
DADES TÈCNIQUES INVERSOR FRONIUS ‐ 12,5 KWn
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8.3. ESTRUCTURES, SUPORTACIÓ DE MÒDULS, ANCORAMENT I CERTIFICAT DE
SOLIDESA

El sistema d’ancoratge i els elements estructurals utilitzats proporcionaran bona resistència
als agents atmosfèrics. L’estructura suportarà vents forts, segons els valors mínims recollits
en el Codi Tècnic d’Edificació (CTE), en el seu apartat sobre “Seguridad Estructural-acciones
en la edificación” (SE-AE), així com altres agents atmosfèrics (pluja, calamarsa, neu, etc.).
Alhora d’instal·lar els mòduls, les grapes no han d’entrar en contacte amb el vidre davanter i
no han de deformar l'estructura.
Així mateix, cal assegurar que s'eviten efectes d’ombres de les grapes sobre el mòdul i el marc
del mòdul no es pot modificar en cap circumstància.
És imprescindible fer servir com a mínim quatre grapes per cada mòdul, dues grapes a cada
costat llarg del mòdul i seguir les instruccions del fabricant per no perdre la garantia.
A la licitació s’haurà d’aportar una solució estructural que acompleixi amb el CTE i que sigui
adeqüat a la instal·lació.

Figura 10. Estructura Solarbloc

L’empresa insta·ladora haurà d’aportar els càlculs estructurals segons la solució final triada.

Projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 12,5 kWn
a l’Escola Bressol El Patufet de Sant Quirze del Vallés

Figura 11. Exemple Estructura

El conjunt ha estat dimensionat per a suportar les accions que determina el “Código Técnico
de la edificación” (CTE), en concret el document bàsic sobre “Seguridad estructural”, CTE SEAE. Les carregues a considerar són:


Càrrega pel propi pes de l’estructura i mòduls (Acció permanent).



Càrrega pel pes de la neu (Acció variable).



Càrrega pel vent, frontal i de succió (Acció variable).

Les úniques proteccions col·lectives necessàries per treballar en aquesta coberta es la
incorporació de dos trams de línia de vida provisional homologada, a la cumbrera de la
coberta.

A continuació es detallen els càlculs de càrrega sobre la coberta:
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Càlcul de les càrregues de vent

L’edifici on s’ubicarà la instalꞏlació fotovoltaica, està composada d’una coberta de morter
d’almenys 4cm, transitable.
Aquest tipus d’estructura es capaç de soportar un pes de 500 kg/m2.
La càrrega que provocarà la instalꞏlació solar és la produïda per el propi pes de la instalꞏlació,
més les càrrgues del vent sobre ella mateixa, així com els pesos adicionals tals com la neu.

Càrrega deguda el pes de la instal·lació (qp)
Pes placa: 22,7 kg que por m2 serà = 22,7 kg /2,0 m2 = 11,35 kg/m2
Pes estructura: 50 kg/m2 (tant en sistema solarbloc com en sistema amb lastre trandicional)
Pes total de la instalꞏlació és de: 161,35 kg/m2 = 601,637 N/m2.

Càrrega deguda al vent (qe)
Són les produïdes pel vent, tant a tracció com a compresió.
El càlcul de les càrrgues de vent s’ha realitzat segons lo indicat al CTE (SE-AE)
El resultat es donat per la resta entre la càrrega de l’estructura buida i la càrrega deguda a la
instalꞏlació de panells solars.
La càrrega total és:

qe  qb  ce  c p
On:

qb  0,5    vb

2

 = Densitat de l’aire = 1,25 Kg/m3
Vb= Valor bàsic de la velocitat del vent por zones. La zona es pren del mapa de la figura 1.
Ce= Coeficient d’exposició en edificis de fins a 8 plantas. Valor constant de 2.
Cp= Coeficient eòlic o de presió. En aquest cas, cubierta plana, es pren el valor segons la
tabla D4.
En aquest cas, Sant Quirze del Vallès es dtroba dentro de la zona C, per aquesta zona, el
valor de la càrrega es de C= 0,52 kN/m2
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Figura 1: zonificació del vent

qb  0,5    vb =0.5x1.25x0.522=0.169
2

Per el càlcul del coeficient de pressió exterior, es preñen els valors del CTE de la taula D.4
(coberta plana), essent la dirección del vent la que es motra en la figura.
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Ce= 2
Cp es prent per un valor d’inclinación de 15º i per les zones F, G, H i Ide la coberta.
Cp(F)= -1.4
Cp(G)= -0.9
Cp(H)= -0.7
Cp(I)= -0.2 0,2
*amb parapetos (0,05)
Para fer el còmput global de les càrregues de la coberta, donat que els panells están
repartits per tota la coberta, es prem el valor més desfavorable.
Cp(F)= -1.4
Força a compressió:

qe  qb  ce  c p = 0.169 x 2x 0 = 0 kN/m2
Força a tracció:

qe  qb  ce  c p = 0.169 x 2x 1.4 =0.4732 kN/m2

Càrregues degudes a la neu (qn)
Les càrregues de neu varien en funció de les zones climàtiques d’hivern i de l’alçada
respecte el mar.
Les zones climàtiques es donen a la figura E.2. El punt en qüestió, es trova en la zona 2.
La alçada de la ubicació respecte el mar és de 188 metros.
Amb aquestes dades, es prem el valor de la càrrega de neu de la taula E.2.
Per una alçada de 188m, a la zona 2, la càrrega de neu és de 0,4 kN/m2 en horizontal.
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El panel está a 15 º respecte a la horitzontal, per lo que la càrrega extra deguda a la neu
será de 0,4 kN/m2 x cos15: 0.386
Es considerarà doncs la càrrega = 0.386 kN/m2

Càrrega total sobre la coberta:
Criteri de combinació d’accions:

qt  1,35  q p  1,5  qv  0,5  1,5  qn kN/m2
qt = 1,35x 1,6135 + 1,5 x 0+ 0,15 x 0,386 = 2,236 kN/m2
La càrrega máxima que haurà d’aguantar la coberta deguda a la instalꞏlació fotovoltaica és
de 228 kg/m2, la qual es menor a la carga mínima que aguanta la mateixa.
Hipòtesis amb tracció: pes propi menys tracció deguda al vent
qt = 1,35x 0,1635 - (1,5 x 0,4732) = - 0,4891 kN/m2
La tracció esperada máxima es situará en 49,87 kg/m2

Andrés Cano Pardo
Enginyer Tècni Industrial
COL CETIB 26548
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8.4. TRAÇAT LÍNIA DE DISTRIBUCIÓ

La línia de distribució en CC discorrerà per la coberta amb canal galvanitzat per exteriors de
60x60 fins a baixar per la paret a on es troba l’inversor i el quadre de protecció DC, un cop
aquí entrarà al quadre de protecció DC. La sortida de AC anirà a través de Tub d’acer per la
paret fins entrar a l’edifici a on discorrerà pel fals sostre fins al quadre general amb una canal
metàl·lica..
Abans de connectar la fotovoltaica al embarrat del quadre general s’instal·larà un interruptor
automàtic per poder encendre o apagar la fotovoltaica des de allà.

8.5. LÍNIA D’EVACUACIÓ CC

El càlcul del cablejat s’ha realitzat segons defineix el REBT (Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió) a “Instruccions Tècniques Complementàries per a Baixa Tensió” (ITC-BT-07,ITC-BT-19
i ITC-BT-40).
Els càlculs preveuen que la caiguda de tensió total (CC+CA) sigui inferior al 1,5%, tots els
conductors són de coure i per a ús en intempèrie, resistents als raigs ultraviolats i lliures
d’halògens. Els cables s’instal·laran sota dels mòduls i/o amb rejiband galvanitzat de
distribució.
Els criteris utilitzats han estat:


Caiguda màxima de tensió admissible: Caiguda de tensió CC i AC menor a 1’5% en
condicions estàndard ( 25ºC-1000 W/m2).



Intensitat màxima admissible pel cable en servei permanent segons defineix el REBT
per cada tipus de conductor i de canalització. Segons la ITC-BT-40, el cables han estat
dimensionats per una intensitat no inferior a 125% de la màxima intensitat generada
pel generador.



El recorregut s’ha projectat de forma que minimitzi les distàncies per evitar pèrdues
per caigudes de tensió. El cable fotovoltaic és tipus ZZ-F (AS) 0,6/1 kV flexible
Designació UNE21123. El cablejat solar estarà molt ben identificat, indicant la sèrie i
polaritat, al final de cada sèrie, per poder facilitar les tasques d’identificació i
manteniment.
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Tots els conductors d'interiors són del tipus no propagador de flama i lliure
d'halògens. RZ1- K(AS) 0,6/1KV

A continuació es defineixen les característiques i extensions necessàries de conductors per a
realitzar el cablejat de la instal·lació per a cada un dels següent trams definits:


Tram 1 Cablejat CC entre mòduls i fins la caixa fusibles de CC
Uneix les sèries o strings de mòduls amb la caixa de connexió de protecció en continu i
seguidament amb l’inversor de potència.
Els conductors que connectaran els strings dels mòduls fotovoltaics a les caixes de
connexió es disposen les proteccions de corrent continu són específics per a
instal·lacions solars. Presenten una secció de 6 mm², són de coure flexible i aïllat amb

doble capa tipus ZZ-F (AS) 1,8/1 kV. Seguidament es conduiran fins als inversors La
coberta del cable serà de color negre (pol negatiu) i de color vermell (pol positiu, o bé
amb marcatge amb cinta identificativa).
Les característiques mínimes d’aquest cablejat es:
o

Cables específics per a instal·lacions fotovoltaiques, lliure d’halògens, classe 5, segons
UNE-EN 60228.

o

Alta seguretat

o

Resistència a al intempèrie i raigs ultraviolats. EN 50618 i TUV 2Pfg1169-08

o

Treball a altes i baixes temperatures (-40ºC fins a 120º)

o

Presència d’aigua: AD8 submergida

o

Vida útil, 30 anys segons UNE-EN 60216-2

o

No propagació de flama segons UNE-EN 60332-1 e IEC 60332-1

o

Lliure d’halògens segons UNE-EN 60754 e IEC 60754

o

Reacció al fog CPR Eca, segons norma EN50575

Els cables s’etiquetaran per tal de facilitar la seva identificació, tant a la instal·lació en CC com
en CA. Es disposarà de connectors tipus multicontact MC4 de 6 mm2 per a la connexió entre

Projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 12,5 kWn
a l’Escola Bressol El Patufet de Sant Quirze del Vallés

conductors i mòduls. Els mateixos connectors impedeixen connectar-los erròniament. En
alguns strings parts es necessari realitzar uns allargaments per unió dels mòduls en la mateixa
sèrie, s’utilitzarà cable de 6 mm2 i es realitzaran amb connectors MC4.

La unió del string entre fileres es farà protegit per l’estructura. Es posarà tub de PVC de 32 mm
per recollir tot el cablejat fins a la caixa de CC, en aquest cas tenim 3 strings, 6 cables de 6
mm2 + el terra de 6 en el primer tram fins al quadre proteccion CC i segon tram fins al inversor
més el cablejat de protecció de terra.



Tram 2. Cablejat de sortida des de la caixa de protecció de corrent continu fins a
l’entrada de l’inversor de potència.
El cablejat de sortida de la caixa de protecció serà de 6 mm², serà de coure flexible i
aïllat amb doble capa tipus ZZ-F (AS) 0,6/1 kV. seran 2 series i entraran a l’ inversor, per
fer mesura dels strings amb el corresponent connectors multicontact compatibles amb
l’inversor.

8.6. LÍNIA DE DISTRIBUCIÓ EN CA

El càlcul de les seccions del cablejat en corrent altern (des de la sortida de l’inversor) asseguren
una caiguda de tensió total (CC+CA) admissible del 1,5 % com a màxim.



Tram 3. Cablejat des de la sortida de l’inversor fins al quadre de protección en
corrent altern ubicat al costat del inversor
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Els cables a instal·lar en el tram de l’inversor fins al quadre de protecció en corrent
altern serà cable amb designació RVZ1-K (AS) 0,6/1 KV, 4 x 6 mm2 de secció. Aniran
per canal metàl·lica de 60x60.
El cablejat anirà sota safata aïllant amb tapa segons indica la ITC-BT30, amb
temperatura de servei de -25ºC a +90ºC. Segons EN50085-1.



Tram 4. Cablejat des del quadre general CA fins al quadre de protección de la
Fotovoltaica.

De la sortida de l’ inversor de potència fins l’entrada del quadre de protecció general del edifici
on es farà la connexió, segons el RD244/2019, la distancia estimada es de 25 metres i el
recorregut interior/exterior. El baixant del cablejat es realitzarà per l’exterior del edifici i pel
fals sostre. El cable té designació RVZ1-K (AS) 0,6/1 KV serà de 4X6+TT6 mm2.

8.7. DISPOSITIUS DE PROTECCIÓ

8.7.1. Dispositius de protecció de corrent continu

Incorporar les proteccions per a sobretensions i sobreintensitats.
Igualment s’ha considerat convenient instal·lar proteccions de continua exterior. Sera una
caixa amb 1 entrada i 1 sortida. La caixa serà de doble aïllament i tindrà un grau de protecció
IP65, estan equipades amb porta-fusibles seccionables 1000 Vdc per a protegir la sèrie de
mòduls amb una intensitat superior a la corrent de disseny per a cada sèrie i per a protegir de
possibles corrents que pogueren danyar l’inversor. Cada fusible de corrent continu serà de
15A gPV, valor suficient per a suportar els corrents de curtcircuit de cada sèrie.
Si l’inversor no incorpora seccionador, s’implementarà un seccionador de tall en càrrega
específicament dissenyat per a evitar l’arc elèctric en corrent continu. El tancament es realitza
en mil·lèsimes de segon, pel que s’evita la possibilitat de produir-se un arc elèctric.
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Aquesta caixa estarà a la planta coberta, a la pared nord d’instal·lació, al costat del inversor.
Elements:


Fusibles per a protegir el pol positiu i negatiu de cada string. Els fusibles seran específics
per plantes fotovoltaiques, unipolars, de tensió assignada 1000V, (classe gPV segons la
norma IEC60269-6), de 15A, valor suficient per a suportar els corrents de curtcircuit de
cada sèrie, unipolars i disposaran de base portafusible articulat de dimensions 10x38
mm per a carril DIN, 100V, fins a 32A amb compliment de la normativa europea
2002/95/EC RoHs.



Sobretencions CC Clase 2

A la sortida del inversor de potència es col·locarà una caixa de protecció per la part d’altern,
en que inclourà el següent:


Interruptor magnetotèrmic. A la sortida del inversor, s’instal·larà un interruptor
tetrapolar de 32A, poder de tall mínim de 16kA, Curva C - Compliment normes EN609472, EN60898- 1.



Interruptor automàtic diferencial per a la instal·lació, amb l’objectiu de protegir a les
persones de les derivacions causades per fallides d’aïllament entre els conductors actius



i terra o massa dels aparells. La protecció es realitzarà amb un interruptor diferencial
40A calibrat a una sensibilitat 30mA segons, IEC61008-1.



Protector sobretensions transitòries i permanents en alterna tipus 2.



Proteccions incloses en l’inversor (certificat i homologat):
 Vigilant d’aïllament. Amb l’objectiu de detecció de qualsevol fallida a terra entre

un o els dos pols i terra. En la suposada fallida a terra, primere es desconnectarà
la part de continu i posterioement curcircuitantn i posant el mateix a terra, amb
l’objectiu de porta a cero la tensió del sistema CC
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 Interruptor automàtic d’interconnexió a la xarxa. Aquestes proteccions estàn

incloses a l’inversor, programant els següents valors llindar pels interruptors de
desconnexió.


Màxima i mínima freqüència: 48-51 Hz.



Màxima i mínima tensió: 340V i 440 V.

 Altres proteccions: Polarització inversa, sobretensions a l’entrada i la sortida,

sobre-temperatua de l’equip i protecció anti-illa.
Aquestes mesures estan especificades en el certificat del fabricant conforme compleixen les
anteriors proteccions. La línia a la sortida d’aquesta caixa de protecció anirà al quadre general
ubicat en la planta baixa del edifici.

8.8. CONNEXIÓ A LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D’ENDESA

La planta Fotovoltaica es connecta en la línia interior de l’edifici.
Cal destacar que l’Equip de mesura existent a la TMF del subministrament de l’edifici ha de
ser bidireccional segons indica la normativa i ha de complir amb el reglament de Punts de
Mesura RD- 1110/2007 i amb les condicions tècniques que la companyia elèctrica
distribuïdora imposi, utilitzant els equips homologats descrits a la normativa vigent. A
continuació es mostra l’esquema de connexió:
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Figura 13. Connexió segons ITC BT 40

8.9. CONNEXIÓ A TERRA

Segons el REBT en la seva ITC-BT40 indica que per instalacions interconnectades a una xarxa
de distribució pública que tingui el neutre possat a terra, el esquema utilitzat serà TT y se
conectaran les mases de la instalació i receptors a una terra independent de la del neutre de
la xarxa de distribució pública.
L’objectiu de la connexió a terra és derivar la tensió que poguera arribar a les masses de la
instal·lació (marcs dels mòduls, estructura, etc) a terra, aconseguint d’aquesta forma una
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tensió 0. D’aquesta manera, s’aconsegueix disminuir el risc d’accident a les persones i/o
averies en els equips electrònics. Aquestes mesures consisteixen en la posta a terra de les
masses i dispositius de tall per derivació de corrent de defecte a terra. Aquest darrer dispositiu
consisteix en un interruptor diferencial que provoqui l’obertura automàtica de la instal·lació
quan la suma vectorial de les intensitats mesurades assoleix un valor predeterminat.
S’utilitzarà sensibilitat de IA = 30 mA en la part de CA per les característiques de la instal·lació.
En el costat de CC s’utilitzarà un vigilant d’aïllament, incorporat dins de l’inversor i que efectua
la mateixa funció que en la part de Corrent Altern. La instal·lació de connexió a terra es
realitzarà segons les instruccions ITC BT 018 del Reglament. Per les característiques de local
mullat en aquest tipus de instal·lacions, el valor de la resistència de terra serà tal que,
qualsevol masa no doni tensions de contacte superior a 24V. L’objectiu es obtenir un valor
inferior a 15Ω.
La connexió de terra consta de les parts següents:


Preses de terra.



Conductors de terra.



Borns de connexió a terra



Conductors de protecció.

Els conductors de terra es senyalitzaran amb bandes adhesives de color groc i verd i la secció
del cable de terra final serà de 10 mm². En la instal·lació es realitzaran les comprovacions pel
instal·lador autoritzat tal com recull el Reial Decret 842/2002, en la instrucció ITC-BT-05, i
segons el procediment de la norma UNE 20460-6-61. Per tal d’assegurar que no es produiran
transferències de defectes a la xarxa de distribució es mantindrà una distancia mínima de 15
m de qualsevol Centre de transformació segons ITC BT 18 punt 11 en el cas en que la
resistivitat no sigui elevada (<100 ohmsꞏm), en altres casos es calcularà segons la norma.
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9. ESTUDI DE VIABILITAT TÈCNIC I ECONÒMIC
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10.

BALANÇ MEDIAMBIENTAL

10.1.CANVI CLIMÀTIC

L’activitat humana altera la composició de l’atmosfera, produint un escalfament global del
planeta amb el nomenat efecte hivernacle.
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La utilització del petroli, gas natural i carbó per la generació d’energia, són uns dels principals
causants de les emissions de CO2 a l’atmosfera, causant directe de l’efecte hivernacle. Com
principals efectes podem nombrar:


Augment de la temperatura.



Fusió dels casquets polars.



Augment del nivell del mar.



Pèrdua de la biodiversitat (espècies animals i vegetals)



Condicions meteorològiques extremes (sequera – inundacions)



Descens de les precipitacions.



Fam als països més pobres.

10.2.BALANÇ ENERGÈTIC

L’energia fotovoltaica ajuda a disminuir les emissions de contaminants al medi ambient dels
principals gasos d’efecte hivernacle, com són, el CO2, SO2 i NOx.
D’acord a la Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) 2015
de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, la producció d’un kWh implica l’emissió de 0,36 kg de
diòxid de carboni (tenint en compte el mix de producció peninsular).
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D’acord a la simulació de la producció duta a terme, la producció anual de la instal·lació serà
de 16.607 kWh que suposarà un estalvi de 7800 kg de diòxid de carboni anual respecte a les
emissions que s’haurien produït generant-la a partir d’altres fonts (d’acord al mix peninsular
del 2014).

POSSADA EN MARXA I RECEPCIÓ DE L'OBRA

11.

11.1.PROVES DE LA INSTALꞏLACIÓ

Una vegada realitzat tot el connexionat i realitzada la corresponen configuració definida pels
fabricants dels equips, l’instal·lador realitzarà la configuració i proves pertinents de
funcionament.
Que com a mínim seran:
-

Tensió Voc dels strings

-

Tensió Vmp dels strings en càrrega

-

Amperatge dels strings amb mesura de la irradiació solar W/m2

-

Freqüencia d’alterna del equip inversor en funcionament

-

Tensió del equip inversor en funcionament

-

Proves de dispar dels diferencials

-

Medicions de terra

11.2. POSADA EN MARXA

Una vegada fet les proves de la instal·lació, aquesta quedarà aturada fins la seva legalització
final.
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ANNEX 1.
CÀLCUL DE LA PRODUCCIÓ I SIMULACIÓ FOTOTOVOLTAICA
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ANNEX 2.

INFORMACIÓ TÈCNICA I HOMOLOGACIONS DELS EQUIPS
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DOCUMENT II:
MEMÒRIA DE CÀLCUL

Projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 12,5 kWn
a l’Escola Bressol El Patufet de Sant Quirze del Vallés

1. CÀLCUL DE LINEA DE DISTRIBUCIÓ
1.1

Càlcul de seccions

Pel càlcul dels conductors de potència, s’han seguit les següents directrius de disseny, segons
defineix el R.E.B.T (Reglament Electrotècnic de Baix Tensió). Tot el cablejat complirà la
normativa CPR (Construction Product Regulation)/EN 50575, reglament emès per la Unió
Europea per garantir que tot el cablejat utilitzat en instalꞏlacions permanents de tota la Unió
Europea siguin avaluats, classificats i aprovats sota un únic criteri. El fabricant adjuntarà la
DoP ( Declaració de prestacions) i el marcat CE.
Segons la ITC-BT 40 del REBT, el cablejat ha de estat dimensionat per una intensitat no inferior
al 125% de la màxima intensitat del generador i la caiguda de tensió entre el generador i el
punt de connexió o a la instalꞏlació interior, no serà superior al 1,5% per a la intensitat
nominal.
-

Caiguda màxima de tensió admissible. Es pren com a base que la caiguda de tensió en el
costat de CC sigui inferior a 1%, en condicions estàndard (25º-1000W/m2)

-

S’utilitza la següent fórmula per instalꞏlació monofàsica.

𝑠=
-

2 × 𝜌 × 𝐿 × 𝐼 × 𝑐𝑜𝑠 𝜙
[𝑚𝑚2]
𝑐𝑑𝑡

S’utilitza la següent fórmula per instalꞏlació trifàsica.

𝑠=

1,73 × 𝜌 × 𝐿 × 𝐼 × 𝑐𝑜𝑠 𝜙
[𝑚𝑚2]
𝑐𝑑𝑡

On,
S= Secció dels conductor, en mm2 L= Longitud de la línia, en metres C= Conductivitat:
0,0168 Cu
I= Corrent que es transporta (W)
Cdt = Caiguda de tensió (V)
U= Tensió (V)
Aquest conductors estan a la intempèrie i sotmesos al raigs solars. Per això s’ha calculat la
resistivitat del conductor a 80º de temperatura.
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Intensitat màxima admissible por el cable en servei permanent: Segons les indicacions
del REBT per cada tipus de conductor i tipus de canalització. (ITC-BT- 07,ITC-BT-19 i ITCBT-40).
-

Segons la ITC-BT-40, el cablejat deuen ésser dimensionats per una intensitat no inferior
a 125% de la màxima intensitat generada pel generador. La intensitat màxima
admissible pel cable durant un temps determinat: la corba de fusió del conductor ha de
ser més alta que la de les proteccions tèrmiques.

Els criteris utilitzats han estat:


Caiguda màxima de tensió admissible: Caiguda de tensió CC i CA menor a 1’5% en
condicions estàndards ( 25ºC-1000 W/m2).



Intensitat màxima admissible pel cable en servei permanent segons defineix el REBT per
cada tipus de conductor i de canalització. Segons la ITC-BT-40, el cables han estat
dimensionats per una intensitat no inferior a 125% de la màxima intensitat generada pel
generador.



El recorregut s’ha projectat de forma que minimitzi les distancies per evitar pèrdues per
caigudes de tensió. El cable de corrent continu de les sèries de les plaques és tipus ZZ-F
(AS) 1,8 kV flexible de coure designació UNE21.123. Cada línia portarà molt bé identificat
la sèrie i la polaritat del cable.



La resta de conductors són del tipus de coure no propagador de flama i lliure d'halògens.
Aïllament XLP i tensió de servei 0,6/1 kV, denominació RZ1-K(AS)0,6/1KV Cu.



Els colors seran els següents:



Conductors actius de potència en corrent altern s’utilitzaran per fases els colors marró,
negre i gris.



Conductor de protecció bicolor groc i verd



Conductor del neutre color blau



Color negre pel negatiu i vermell pel positiu en corrent continu. Si s’utilitza un únic
color serà de color negre indicant sempre la polaritat dels cables.

Per la part del corrent altern s’utilitzaran les següents fórmules:
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1. Càlcul corrent del circuit



Per línies monofàsiques

𝐼=

𝑃
[𝐴]
𝑉𝑥Cosφ

On,
I, corrent del circuit en A
P, és la potència del circuit en W
U, tensió de fase sistema en V
Cosφ, factor de potència


Per línies Trifàsiques



On,
𝐼=

𝑃
[𝐴]
1,73𝑥𝑉𝑥Cosφ

I, corrent del circuit en A
P, és la potència del circuit en W
U, tensió de fase sistema en V
Cosφ, factor de potència

Circuit 1: Cablejat entre mòduls. STRINGS fins a caixa de protecció corrent continu i
entrada de inversor de potència.
Totes les connexions entre mòduls es faran amb el cablejat que porten el propis mòduls, però
quan calgui cobrir una distancia més llarga entre mòduls del mateix string que la que assoleixin
els cables estàndards dels mòduls es farà servir cablejat de 6 mm2. Aquestes connexions es
faran amb connectors ràpids tipus MC4.
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Segons el REBT, es busca la menor secció que compleixi amb el criteri de la màxima intensitat
admissible. Aquests ramals es realitzaran amb conductor de coure a l’aire amb aïllament
elastòmer reticulat lliure d’halògens per esser molt recomanat per a instalꞏlacions a la
intempèrie i suportar altes temperatures de servei (120ºC temp. servei permanent).
El cable en CC entre connexió de mòduls i de les caixes de protecció fins a inversors serà un
cable unipolar flexible, lliure d’halògens, amb denominació tècnica ZZ-F (AS) 1,8KV especials
per a instal·lacions fotovoltaiques.
Els colors del cable seran negre (-) i vermell (+), d'acord amb la codificació de colors d'una
instal·lació de corrent continu.
El cable en CC ha d’ésser dissenyat per a resistir les condicions extremes que es donen en las
instalElacions fotovoltaiques.
-

Resistència a temperatures extremes. Tª.Máx:+120ºC, TªMín: -40ºC.
Resistència a la intempèrie, raigs ultraviolats, ozó i absorció d’aigua.
Resistència a l’abrasió, olis i greixos industrials.
Apte per a serveis mòbils.

El cable CC es un cable d’alta seguretat (AS) compleix amb els requisits del reglament de baixa
tensió.
-

No propagació de la flama
No propagació d’incendi
Lliure d’halògens
Baixa opacitat de fums emesos, baixa acides i corrosió dels gasos emesos

La secció del cablejat entre strings i dels quatre strings fins a la caixa de protecció de continua
i de la caixa fins al inversor, serà de ZZ‐F (AS) 1,8KV de 6 mm2 (H1z2z2‐K).
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Tramo
String 1.1
String 1.2
String 1.3
String 1.4
String 1.5
String 2.1
String 2.2
String 2.3
String 2.4
String 2.5

Tensión
418
418
418
418
418
418
418
418
418
418

Material
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu

L (AC) m
43
85
46
88
53
94
55
97
57
98

Tramo
String 1.1
String 1.2
String 1.3
String 1.4
String 1.5
String 2.1
String 2.2
String 2.3
String 2.4
String 2.5

S Cable(mm2)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

P Pot.(W)
42,81
84,63
45,80
87,61
52,77
93,59
54,76
96,57
56,75
97,57

% Perd
1,04%
2,06%
1,12%
2,14%
1,29%
2,28%
1,34%
2,36%
1,38%
2,38%

CDT
(DESEADA)
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%

Corrección(A)
12,88
12,88
12,88
12,88
12,88
12,88
12,88
12,88
12,88
12,88

TUBO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

P(W)
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100

Aislante
EPR
EPR
EPR
EPR
EPR
EPR
EPR
EPR
EPR
EPR

I(A)
9,79
9,79
9,79
9,79
9,79
9,79
9,79
9,79
9,79
9,79

CDT (V)
2,51
4,95
2,68
5,13
3,09
5,48
3,21
5,65
3,32
5,71

CDT (%)
0,60%
1,18%
0,64%
1,23%
0,74%
1,31%
0,77%
1,35%
0,79%
1,37%

Disposición
Manguera
Manguera
Manguera
Manguera
Manguera
Manguera
Manguera
Manguera
Manguera
Manguera

D(A/mm2)
1,63
1,63
1,63
1,63
1,63
1,63
1,63
1,63
1,63
1,63

I admis(A)
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64

El cablejat anirà sota safata cega (segons plànol) fins caixa de protecció de corrent continu
que tindrà protecció IP65.
A la sortida de la caixa de protecció de corrent continu es continuarà amb el mateix cablejat
per string i es connectarà directament a l’inversor de potència amb els connectors preparats
en el propi inversor. Es mantindrà en tot moment el cablejat independent per cada string, ja
que l’inversor controlarà les dades per string i facilita el monitoratge. El cablejat des de la caixa
de protecció fins al inversor es farà per safata per el compliment de la ITC-BT30 de locals
mullats.

Circuit 2AC: Cablejat des de sortida de cada inversor de potència fins a la caixa de
protección de CA i cablejat des de la sortida de la caixa de protección de CA fins a la TMF
A la sortida de l’inversor de potència el cablejat es farà amb cable RZ1-K(AS)0,6/1KV Cu de
4x6mm2+TT de secció, anirà fins a la caixa de protecció de CA. Aquest cablejat anirà sota tuv
d’acer i sobre safata per l’interior.
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La sortida de la caixa de protecció de CA general amb la unió del inversor serà amb cable de
RZ1-K(AS)0,6/1KV Cu 6x6+TTmm2 de secció. Aquest cablejat anirà sobre safata amb tapa fins
a l’entrada del quadre general discorrent per dins del fals sostre, la part exterior anirà amb
tub d’acer de 40mm. La distància estimada es de 25 metres.

Nºde Linea

Nombre

Tensión

Material

L (AC) m

CDT
(DESEADA)

TUBO

P(AC)W

Aislante

Disposición

cos f

1

Evacuación

Trifásico

Cu

20

1,5%

NO

20000

EPR

Manguera

1

S Cable(mm2)
6

P Pot.(W)
148,81

% Perd
0,74%

I(A)
28,87

U(V)
400

CDT (V)
2,97

CDT (%)
0,74%

D(A/mm2)
4,81

I admis(A)
64

Nºde Linea
1

Corrección(A)
36,08
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DOCUMENT III:
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
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1. DADES DE L’OBRA
Tipus d’obra: Instalꞏlació solar fotovoltaica sobre cobert plana
Ubicació de l’obra: Ronda de Santa Julita, 67– 08192 – Sant Quirze del Vallès
Promotor de l’obra: Ajuntament de Sant Quirze del Vallés
Autor del Projecte i d’aquest estudi: Enginyer tècnic - Andrés Cano Pardo (Col. Núm. 26.548)

2. NORMATIVA VIGENT
La legislació vigent en matèria de seguretat i salut que s’ha de complir es la següent:
 Ordre de 20 de maig de 1952 per la qual s’aprova el “Reglament de seguretat i higiene

del treball a la indústria de la construcció.
 Ordre de 28 d’agost de 1970 per la qual s’aprova “L’Ordenança del treball per les

indústries de la construcció, vidre i ceràmica”
 Ordre de 9 de març de 1971 on s’aprova “L’ordenança general de seguretat i higiene al

treball”

 Ordre de 31 d’agost de 1987 sobre “Senyalització, abalisament, neteja i finalització

d’obres fixes en vies fora de població”.
 Resolució 4/11/1988 de 30 de novembre de 1988 sobre les “Distàncies reglamentàries

d’obres i construccions a línies elèctriques”.
 Directiva 92/57/CEE de 24 de juny de 1992 per la que s’aproven les “Disposicions

mínimes de seguretat i salut que han d’aplicar-se en les obres de construcció temporals
o mòbils”.
 Llei 31/1995 de 8 de novembre de 1995 per la qual s’aprova la “Llei de prevenció de

riscos laborals”.
 Reial Decret 39/1997 de 17 de gener de 1997 pel qual s’aprova el “Reglament dels

serveis de prevenció”.
 Reial Decret 485/1997 de 14 d’abril de 1997 pel qual s’aproven les “Disposicions

mínimes en matèria de senyalització, de seguretat i salut en el treball”.
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 Reial Decret 486/1997 de 14 d’abril de 1997 sobre les “Disposicions mínimes de

seguretat i salut als llocs de treball”. Deroga alguns capítols de l’Ordenança de Seguretat
i Higiene en el treball.
 Reial Decret 487/1997 de 14 d’abril de 1997 sobre les “Disposicions mínimes de

seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en
particular dors lumbars, pels treballadors.
 Reial Decret 488/1997 de 14 d’abril de 1997 sobre les “Disposicions mínimes de

seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de
visualització”.
 Reial Decret 664/1997 de 12 de maig de 1997 de “Protecció dels treballadors vers els

riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball”.
 Reial Decret 665/1997 de 12 de maig de 1997 de “Protecció dels treballadors vers els

riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball”.
 Reial Decret 773/1997 de 30 de maig de 1997 pel qual s’aproven les “Disposicions

mínimes de seguretat i salut, relatives a la utilització pels treballadors d’equips de
protecció individual”.
 Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol de 1997 pel qual s’aproven les “Disposicions

mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball”.
 Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1997 pel qual s’aproven les “Disposicions

mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció”. Transposició de la Directiva
92/57/CEE.
 Ordre de 12 de gener de 1998 on s’aprova el model de llibre d’incidències en obre de

construcció.

 Reial Decret 614/2001 de 8 de juny de 2001 sobre “Protecció contra risc elèctric”
 Reial Decret 374/2001 de 6 d’abril de 2001 sobre la “Protecció de la salut i seguretat

dels treballadors vers els riscos relacionats amb l’exposició a agents químics durant el
treball”.
 Reial Decret 836/2003 de 27 de juny de 2003 pel qual s’aprova la “Instrucció tècnica

complementària MIE-AEM 2 del reglament d’aparells d’elevació i manutenció referent
a grues-torre desmuntables per obres”.
 Llei 54/2003 de 12 de desembre de 2003 per la qual es “Reforma del marc normatiu de

la prevenció de riscos laborals”.
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 Reial Decret 2177/2004 de 12 de novembre de 2004 sobre les “Disposicions mínimes

de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball en matèria
de treballs temporals en alçada”.
 Reial Decret 286/2006 de 10 de març de 2006 sobre la “Protecció de la salut i seguretat

dels treballadors vers els riscos relacionats amb la exposició al soroll”.
 Reial Decret 396/2006 de 31 de març de 2006 sobre les “Disposicions mínimes de

seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’amiant”.
 Reial Decret 604/2006 de 19 de maig de 2006 pel qual es modifica el RD39/1997, pel

qual “S’aprova el reglament dels serveis de prevenció” i també es modifica el RD
1627/97, pel qual “S’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres
de construcció”.
 Llei 32/2006 de 18 d’octubre de 2006 s’aprova la “Llei reguladora de la subcontractació

en el sectorde la construcció”

 Reial Decret 337/2010 de 23 de març de 2010 pel qual es modifica el RD 39/1997, RD

1109/2007 i RD 1627/1997.
 Ordre TIN/1071/2010 de 27 d’abril de 2010 sobre “Requisits i dades que han de

complir les comunicacions d’apertura o de represa d’activitats en els centres de
treball”,
 En diversos BOE s’aproven normatives pels diferents equips de protecció individual.

3. INTRODUCCIÓ.
La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals, modificada per
la llei 25/2009, modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el llibre accés
a les activitats de servies i el seu exercici, té per objecte la determinació del cos bàsic de
garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció de la salut dels
treballadors davant els riscs derivats de les condicions de treball/feina.
Com a llei estableix un marc legal a partir del qual les normes reglamentàries aniran fixant i
concretant els aspectes més tècnics de les mesures preventives.
Aquestes normes complementàries queden resumides a continuació:
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1. Disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.
2. Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut a la feina.
3. Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització per part dels treballadors

dels equips de treball.
4. Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
5. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització per part dels

treballadors d'equips de protecció individual

4. DRETS I OBLIGACIONS.
4.1.

DRET A LA PROTECCIÓ ENFRONT DELS RISCOS LABORALS.

Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut a la
feina.
A aquest efecte, l'empresari realitzarà la prevenció dels riscos laborals
mitjançant l'adopció de quantes mesures calguin per a la protecció de
la seguretat i la salut dels treballadors, amb les especialitats que es
recullen en els articles següents en matèria d'avaluació de riscos,
informació, consulta, participació i formació dels treballadors, actuació
en casos d'emergència i de risc greu i imminent i vigilància de la salut.
4.2.

PRINCIPIS DE L'ACCIÓ PREVENTIVA.

L'empresari aplicarà les mesures preventives pertinents, d'acord amb els següents
principis generals:
a. Evitar els riscos.
b. Avaluar els riscos que no es poden evitar.
c. Combatre els riscos a l'origen.
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d. Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la

concepció dels llocs de treball, l'organització del treball, les
condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors
ambientals a la feina.
e. Adoptar mesures que anteposin la protecció colꞏlectiva a la individual.
f.

Donar les degudes instruccions als treballadors.

g. Adoptar les mesures necessàries a fi de garantir que només els

treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin
accedir a les zones de risc greu i específic.
h. Preveure les distraccions o imprudències no temeràries que pogués cometre el

treballador.

4.3.

AVALUACIÓ DELS RISCOS.

L'acció preventiva a l'empresa es planificarà per l'empresari a partir d'una avaluació
inicial dels riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors, que es realitzarà, amb
caràcter general, tenint en compte la naturalesa de l'activitat, i en relació amb
aquells que estiguin exposats a riscos especials. Igual avaluació haurà de fer-se amb
ocasió de l'elecció dels equips de treball, de les substàncies o preparats químics i del
condicionament dels llocs de treball.
D'alguna manera es podrien classificar les causes dels riscos en les categories següents:
a. Insuficient qualificació professional del personal dirigent, caps d'equip i obrers.
b. Ocupació de maquinària i equips en treballs que no corresponen a la finalitat per a la

que van ser concebuts o a les seves possibilitats.
c. Negligència en el maneig i conservació de les màquines i instalꞏlacions. Control deficient

en l'explotació.
d. Insuficient instrucció del personal en matèria de seguretat.

Referent a les màquines eina, els riscos que poden sorgir al manipular-les es poden resumir
en els següents punts:
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a. Es pot produir un accident o deteriorament d'una màquina si es posa en marxa sense

conèixer la seva manera de funcionament.
b. La lubricació deficient condueix a un desgast prematur per la qual cosa els punts de

greixatge manual han de ser greixats regularment.
c. Pot haver certs riscos si alguna palanca de la màquina no està en la seva posició

correcta.
d. El resultat d'un treball pot ser poc exacte si les guies de les màquines es desgasten, i

per això cal protegir-les contra la introducció d'encenalls.
e. Pot haver riscos mecànics que es derivin fonamentalment dels diversos moviments

que realitzin les diferents parts d'una màquina i que poden provocar que l'operari:
f.

Entri en contacte amb alguna part de la màquina o ser atrapat entre ella i qualsevol
estructura fixa o material.

g. Sigui copejat o arrossegat per qualsevol part en moviment de la màquina.
h. Ser copejat per elements de la màquina que resultin projectats.
i.

Ser copejat per altres materials projectats per la màquina.

j.

Pot haver riscos no mecànics com ara els derivats de la utilització d'energia elèctrica,
productes químics, generació de soroll, vibracions, radiacions, etc.

Els moviments perillosos de les màquines es classifiquen en quatre grups:
a. Moviments de rotació. Són aquells moviments sobre un eix amb independència de la

inclinació del mateix i tot i que girin lentament. Es classifiquen en els següents grups:
b. Elements considerats aïlladament com ara arbres de transmissió, plançons, broques,

acoblaments.
c. Punts d’atrapament entre engranatges i eixos girant i altres fixes o dotades de

desplaçament lateral a elles.
d. Moviments alternatius i de translació. El punt perillós se situa al lloc on la peça dotada

d'aquest tipus de moviment s'aproxima a una altra peça fixa o mòbil i la sobrepassa.
e. Moviments de translació i rotació. Les connexions de bieles i plançons amb rodes i

volants són alguns dels mecanismes que generalment estan dotades d'aquest tipus de
moviments.
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f.

Moviments d'oscilꞏlació. Les peces dotades de moviments d'oscilꞏlació pendular
generen punts de ”tisora“ entre elles i altres peces fixes.
Les activitats de prevenció hauran de ser modificades quan s'apreciï per l'empresari,
com a conseqüència dels controls periòdics previstos en l'apartat anterior, el seu
inadequació als fins de protecció requerits.
4.4.

EQUIPS DE TREBALL I MITJANS DE PROTECCIÓ

Quan la utilització d'un equip de treball pugui presentar un risc específic per
a la seguretat i la salut dels treballadors, l'empresari adoptarà les mesures
necessàries amb la finalitat que:
a. La utilització de l'equip de treball quedi reservada als

encarregats de l'esmentada utilització.
b. Els treballs de reparació, transformació, manteniment o

conservació siguin realitzats pels treballadors
específicament capacitats per a això.

L'empresari haurà de proporcionar als seus treballadors equips de protecció
individual adequats per a l'acompliment de les seves funcions i vetllar per
l'ús efectiu dels mateixos.

4.5.

INFORMACIÓ, CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS.

L'empresari adoptarà les mesures adequades perquè els treballadors rebin totes les
informacions necessàries en relació amb:

a. Els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors a la feina.
b. Les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables als riscos.
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Els treballadors tindran dret a efectuar propostes a l'empresari, així com els
òrgans competents en aquesta matèria, dirigides a la millora dels nivells de
la protecció de la seguretat i la salut en els llocs de treball, en matèria de
senyalització en els esmentats llocs, quant a la utilització pels treballadors
dels equips de treball, en les obres de construcció i quant a utilització pels
treballadors d'equips de protecció individual.

4.6.

FORMACIÓ DELS TREBALLADORS

L'empresari haurà de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica
i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva

4.7.

MESURES D'EMERGÈNCIA.

L'empresari, tenint en compte la mida i l'activitat de l'empresa, així com la
possible presència de persones alienes a la mateixa, haurà d'analitzar les
possibles situacions d'emergència i adoptar les mesures necessàries en
matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels
treballadors,
designant per a això al personal encarregat de posar en pràctica aquestes
mesures i comprovant periòdicament, en el seu cas, el seu correcte
funcionament.
4.8.

RISC GREU I IMMINENT.

Quan els treballadors estiguin exposats a un risc greu i imminent amb ocasió del seu
treball, l'empresari estarà obligat a:
a. Informar com més aviat millor a tots els treballadors afectats sobre l'existència

de l'esmentat risc i de les mesures adoptades en matèria de protecció.
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b. Donar les instruccions necessàries perquè, en cas de perill greu, imminent i

inevitable, els treballadors puguin interrompre la seva activitat i a més estar
en condicions, tenint en compte dels seus coneixements i dels mitjans tècnics
llocs a la seva disposició, d'adoptar les mesures necessàries per evitar les
conseqüències de l'esmentat perill.

4.9.

VIGILÀNCIA DE LA SALUT.

L'empresari garantirà als treballadors al seu servei la vigilància periòdica del seu estat de
salut en funció dels riscos inherents al treball, optant per la realització d'aquells
reconeixements o proves que causin els menors molèsties al treballador i que siguin
proporcionals al risc

4.10. DOCUMENTACIÓ.
L'empresari haurà d'elaborar i conservar a disposició de l'autoritat laboral la següent
documentació:
a. Mesures de protecció i prevenció a adoptar.
b. Resultat dels controls periòdics de les condicions de treball.
c. Pràctica dels controls de l'estat de salut dels treballadors.
d. Relació d'accidents de treball i malalties professionals

que hagin causat al treballador una incapacitat laboral
superior a un dia de treball.
4.11. COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS.
Quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors
de dues o més empreses, aquestes hauran de cooperar en l'aplicació de
la normativa sobre prevenció de riscos laborals.
4.12. OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS.
Correspon a cada treballador vetllar, segons les seves possibilitats i
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mitjançant el compliment de les mesures de prevenció que en cada cas
siguin adoptades, per la seva pròpia seguretat i salut a la feina i per la
d'aquelles altres persones a les quals pugui afectar la seva activitat
professional, a causa dels seus actes i omissions a la feina, d' acord amb
la seva formació i les instruccions de l'empresari.
Els treballadors, d'acord amb la seva formació i seguint les instruccions
de l'empresari, deuran en particular:
A. Usar adequadament, d'acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles, les
màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips de transport i, en general,
qualssevol altres mitjans amb els quals desenvolupin la seva activitat.
B. Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari.

C. No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat
existents.
D. Informar d'immediat un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors.

E. Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l'autoritat competent

5. SERVEIS DE PREVENCIÓ.
5.1.

PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS.

En compliment del deure de prevenció de riscos professionals, l'empresari designarà un
o diversos treballadors per ocupar-se de l'esmentada activitat, constituirà un servei de
prevenció o concertarà l'esmentat servei amb una entitat especialitzada aliena a
l'empresa.
Els treballadors designats hauran de tenir la capacitat necessària, disposar del temps i
dels mitjans precisos i ser suficients en número, tenint en compte la mida de l'empresa,
així com els riscos que estan exposats els treballadors.
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En les empreses de menys de sis treballadors, l'empresari podrà assumir personalment
les funcions assenyalades anteriorment, sempre que desenvolupi de manera habitual la
seva activitat al centre de treball i tingui capacitat necessària.
L'empresari que no hagués concertat el Servei de Prevenció amb una entitat
especialitzada aliena a l'empresa haurà de sotmetre el seu sistema de prevenció al
control d'una auditoria o avaluació externa.
5.2.

SERVEIS DE PREVENCIÓ.

Si la designació d'un o diversos treballadors fora insuficient per a la realització de les
activitats de prevenció, en funció de la mida de l'empresa, dels riscos que estan exposats
els treballadors o de la perillositat de les activitats desenvolupades, l'empresari haurà
de recórrer a un o diversos serveis de prevenció propis o aliens a l'empresa, que
colꞏlaboraran quan calgui.
S'entendrà com a servei de prevenció el conjunt de mitjans humans i materials
necessaris per realitzar les activitats preventives a fi de garantir l'adequada protecció de
la seguretat i la salut dels treballadors, assessorant i assistint per a això a l'empresari,
als treballadors i als seus representants i als òrgans de representació especialitzats.

6. CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS.
7.1.

INTRODUCCIÓ.

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals, modificada
per la llei 25/2009 de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre
el llibre accés a les activitats de servies i el seu exercici, és la norma legal per la qual es
determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell
de protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions
de treball.
D'acord amb l'article 6 de l'esmentada llei, seran les normes reglamentàries les que
fixaran i concretaran els aspectes més tècnics de les mesures preventives, a través de
normes mínimes que garanteixin l'adequada protecció dels treballadors. Entre aquestes
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es troben necessàriament les destinades a garantir la seguretat i la salut en els llocs de
treball, de manera que de la seva utilització no es derivin riscos per als treballadors.
Per tot el que s'exposa, el Reial decret 486/1997 de 14 d'Abril de 1.997 estableix les
disposicions mínimes de seguretat i de salut aplicables als llocs de treball, entenent com
tals les àrees del centre de treball, edificades o no, en les que els treballadors deguin

romandre o a les quals puguin accedir pel que fa al seu treball, sense incloure les obres
de construcció temporals o mòbils

7.2 OBLIGACIONS DE L'EMPRESARI.
L'empresari haurà d'adoptar les mesures necessàries perquè la utilització dels llocs de
treball no origini riscos per a la seguretat i salut dels treballadors.
En qualsevol cas, els llocs de treball hauran de complir les disposicions mínimes
establertes en el present Reial decret quant a les seves condicions constructives, ordre,
neteja i manteniment, senyalització, instalꞏlacions de servei o protecció, condicions
ambientals, ilꞏluminació, material i locals de primers auxilis.

7.1.1. CONDICIONS CONSTRUCTIVES.

El disseny i les característiques constructives dels llocs de treball hauran d'oferir
seguretat enfront dels riscos de relliscades o caigudes, xocs o cops contra objectes i
enderrocs o caigudes de materials sobre els treballadors.
El disseny i les característiques constructives dels llocs de treball deuran també facilitar
el control de les situacions d'emergència, en especial en cas d'incendi, i possibilitar,
quan calgui, la ràpida i segura evacuació dels treballadors.

Tots els elements estructurals o de servei (cimentació, estructura, murs i escales)
hauran de tenir la solidesa i resistència necessàries per suportar les càrregues o
esforços que siguin sotmesos.
Les dimensions dels locals de treball hauran de permetre que els treballadors realitzin
el seu treball sense riscos per a la seva seguretat i salut i en condicions ergonòmiques
acceptables, adoptant una superfície lliure superior a 2 m² per treballador, un volum més
gran a 10 m3 per treballador i una altura mínima des del pis al sostre de 2,50 m. Les
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zones dels llocs de treball en les quals existeixi risc de caiguda, de caiguda d'objectes
o de contacte o exposició a elements agressius, hauran d'estar clarament senyalitzades.
Cas d'utilitzar escales de mà, aquestes tindran la resistència i els elements de suport i
subjecció necessaris perquè la seva utilització en les condicions requerides no suposi
un risc de caiguda, per trencament o desplaçament de les mateixes. En qualsevol cas,
no s'utilitzaran escales de més de 5 m d'altura, es colꞏlocaran formant un angle
aproximat de 75º amb l'horitzontal, els seus travessers deuran perllongar-se almenys 1
m sobre la zona a accedir, l'ascens, descens i els treballs des d'escales s'efectuaran
front a les mateixes, els treballs a més de 3,5 m d'altura, des del punt d'operació a terra,
que requereixin moviments o esforços perillosos per a l'estabilitat del treballador, només
s'efectuaran si s'utilitza cinturó de seguretat i no seran utilitzades per dues o més
persones simultàniament.
La instalꞏlació elèctrica no haurà de comportar riscos d'incendi o explosió, per a això es
dimensionaran tots els circuits considerant les sobreintensitats previsibles i es dotarà
als conductors i resta d’aparamenta elèctrica d'un nivell d'aïllament adequat.
Per evitar el contacte elèctric directe s'utilitzarà el sistema de separació per distància o
allunyament de les parts actives fins a una zona no accessible pel treballador,
interposició d'obstacles i/o barreres (armaris per a quadres elèctrics, tapes per a
interruptors, etc.) i recobriment o aïllament de les parts actives.
Per evitar el contacte elèctric indirecte s'utilitzarà el sistema de posada a terra de les
masses (conductors de protecció connectats a les carcasses dels receptors elèctrics,
línies d'enllaç amb terra i elèctrodes artificials) i dispositius de cort per intensitat de
defecte (interruptors diferencials de sensibilitat adequada al tipus de local,
característiques del terreny i constitució dels elèctrodes artificials).

7.1.1. ORDRE, NETEJA I MANTENIMENT. SENYALITZACIÓ.

Les zones de passada, sortides i vies de circulació dels llocs de treball i, en especial,
les sortides i vies de circulació previstes per a l'evacuació en casos d'emergència,
deuran romandre lliures d'obstacles.
Els llocs de treball i, en particular, les seves instalꞏlacions, hauran de ser objecte d'un
manteniment periòdic.
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7.1.2. CONDICIONS AMBIENTALS.
L'exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de suposar un risc per
a la seguretat i la salut dels treballadors.

7.1.3. IL·LUMINACIÓ.
La ilꞏluminació serà natural, complementant-se amb ilꞏluminació artificial en les hores o
llocs de visibilitat deficient. Els llocs de treball portaran a més punts de llum individuals,
amb la finalitat d'obtenir una visibilitat notable.
La ilꞏluminació haurà de posseir una uniformitat adequada, mitjançant la distribució
uniforme de lluminàries, evitant-se els enlluernaments directes per equips d'alta
luminància.

7.1.4. SERVEIS HIGIÈNICS
Es disposarà d'aigua potable en quantitat suficient i fàcilment accessible pels
treballadors.

7.1.5. MATERIAL I LOCALS DE PRIMERS AUXILIS.
El lloc de treball disposarà de material per a primers auxilis en cas d'accident, que haurà
de ser adequat, quant a la seva quantitat i característiques, al nombre de treballadors i
als riscos que estiguin exposats.
Com a mínim es disposarà, en lloc reservat i a la vegada de fàcil accés, d'una farmaciola
portàtil, que contindrà en tot moment, aigua oxigenada, alcohol de 96, tintura de iode,
mercurocrom, gases estèrils,
cotó hidròfil, borsa d'aigua, torniquet, guants esterilitzats i rebutjables, xeringues,
bullidor, agulles, termòmetre clínic, gases, esparadrap, apòsits adhesius, tisores, pinces,
antiespasmòdics, analgèsics i benes.

Projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 12,5 kWn
a l’Escola Bressol El Patufet de Sant Quirze del Vallés

7. DISPOSICIONS MÍNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE
SEGURETAT I SALUT A LA FEINA.
8.1.

INTRODUCCIÓ.

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals,modificada
per la llei 25/2009 de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre
el llibre accés a les activitats de servies i el seu exercici,és la norma legal per la qual es
determina el cos bàsic de garanties responsabilitats precís per establir un adequat nivell
de protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions
de treball i l'adequada protecció dels treballadors. Entre aquestes es troben les
destinades a garantir que en els llocs de treball existeixi una adequada senyalització de
seguretat i salut, sempre que els riscos no puguin evitar-se o limitar-se prou a través de
mitjans tècnics de protecció colꞏlectiva.
Per tot el que s'exposa, el Reial decret 485/1997 de 14 d'Abril de 1.997 estableix les
disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i de salut a la feina,
entenent com tals aquelles senyalitzacions que referides a un objecte, activitat o situació
determinada, proporcionin una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut
a la feina mitjançant un senyal en forma de panell, un color, un senyal lluminós o
acústica, una comunicació verbal o un senyal gestual.

8.2.

OBLIGACIÓ GENERAL DE L'EMPRESARI.

L'elecció del tipus de senyal i del número i emplaçament dels senyals o dispositius de
senyalització a utilitzar en cada cas es realitzarà de manera que la senyalització resulti
al més eficaç possible, tenint en compte:
a.

Les característiques del senyal.

b.

Els riscos, elements o circumstàncies que s’hagin de senyalitzar.

c.

L'extensió de la zona a cobrir.

d.

El nombre de treballadors afectats.

Per a la senyalització de desnivells, obstacles o altres elements que originin risc de
caiguda de persones, xocs o cops, així com per a la senyalització de risc elèctric,
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presència de matèries inflamables, tòxiques, corrosives o risc biològic, es podrà optar
per un senyal d'advertència de manera triangular, amb un pictograma característic de
color negre sobre fons groc i vores negres.
Els equips de protecció contra incendis hauran de ser de color vermell.
La senyalització per a la localització i identificació de les vies d'evacuació i dels equips
de salvament o auxili (farmaciola portàtil) es realitzarà mitjançant un senyal de manera
quadrada o rectangular, amb un pictograma característic de color blanc sobre fons verd.
Els mitjans i dispositius de senyalització hauran de ser netejats, mantinguts i verificats
regularment.

8. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER A LA
UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE
TREBALL.
8.1. INTRODUCCIÓ.
La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals,modificada
per la llei 25/2009 de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre
el llibre accés a les activitats de servies i el seu exercici,és la norma legal per la qual es
determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell
de protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions
de treball.
D'acord amb l'article 6 de l'esmentada llei, seran les normes reglamentàries les que
fixaran les mesures mínimes que es deuen adoptar per a l'adequada protecció dels
treballadors. Entre aquestes es troben les destinades a garantir que de la presència o
utilització dels equips de treball posats a disposició dels treballadors en l'empresa o
centre de treball no es derivin riscos per a la seguretat o salut dels mateixos.
Per tot el que s'exposa, el Reial decret 1215/1997 de 18 de Juliol de 1.997 estableix les
disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors dels
equips de treball, entenent com tals qualsevol màquina, aparell, instrument o instalꞏlació
utilitzat a la feina.
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8.2 OBLIGACIÓ GENERAL DE L'EMPRESARI.
L'empresari adoptarà les mesures necessàries perquè els equips de treball que es posin
a disposició dels treballadors siguin adequats al treball que hagi de realitzar-se i
convenientment adaptats al mateix, de manera que garanteixin la seguretat i la salut
dels treballadors a l'utilitzar els esmentats equips

Haurà d'utilitzar únicament equips que satisfacin qualsevol disposició legal o
reglamentària que els sigui d'aplicació.
Per a l'elecció dels equips de treball l'empresari haurà de tenir en compte els següents
factors:

Les condicions i característiques específiques del treball a desenvolupar.
Els riscos existents per a la seguretat i salut dels treballadors en el lloc de treball.
En el seu cas, les adaptacions necessàries per a la seva utilització per treballadors
discapacitats.
Adoptarà les mesures necessàries perquè, mitjançant un manteniment adequat, els
equips de treball es conservin durant tot el temps d'utilització en unes condicions
adequades. Totes les operacions de manteniment, ajust, desbloqueig, revisió o
reparació dels equips de treball es realitzarà després d'haver parat o desconnectat
l'equip. Aquestes operacions hauran de ser encomanades al personal especialment
capacitat per a això.
L'empresari haurà de garantir que els treballadors rebin una formació i informació
adequades als riscos derivats dels equips de treball. La informació, subministrada
preferentment per escrit, haurà de contenir, com a mínim, les indicacions relatives a:
a.

Les condicions i forma correcta d'utilització dels equips de treball, tenint en compte les
instruccions del fabricant, així com les situacions o formes d'utilització anormals i
perilloses que es puguin preveure.

b.

Les conclusions que, en el seu cas, es puguin obtenir de l'experiència adquirida en la
utilització dels equips de treball.
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8.3 DISPOSICIONS MÍNIMES GENERALS APLICABLES ALS EQUIPS DE TREBALL.
Els òrgans d'accionament d'un equip de treball que tinguin alguna incidència en la seguretat
hauran de ser clarament visibles i identificables i no hauran de comportar riscos com a
conseqüència d'una manipulació involuntària.
Cada equip de treball haurà d'estar proveït d'un òrgan d'accionament que permeti la seva
parada total en condicions de seguretat.
Qualsevol equip de treball que comporti risc de caiguda d'objectes o de projeccions haurà
d'estar proveït de dispositius de protecció adequats als esmentats riscos.

Qualsevol equip de treball que comporti risc per emanació de gasos, vapors o líquids o per
emissió de pols haurà d'estar proveït de dispositius adequats de captació o extracció prop de
la font emissora corresponent.
Si calgués per a la seguretat o la salut dels treballadors, els equips de treball i els seus
elements deuran estabilitzar-se per fixació o per altres mitjans. Quan els elements mòbils d'un
equip de treball puguin comportar risc d'accident per contacte mecànic, hauran d'anar equipats
amb resguards o dispositius que impedeixin l'accés a les zones perilloses.
Les zones i punts de treball o manteniment d'un equip de treball hauran d'estar adequadament
ilꞏluminades en funció de les tasques que hagin de realitzar-se.Les parts d'un equip de treball
que assoleixen temperatures elevades o molt baixes hauran d'estar protegides quan
correspongui contra els riscos de contacte o la proximitat dels treballadors.
Tot equip de treball haurà de ser adequat per protegir als treballadors exposats contra el risc
de contacte directe o indirecte de l'electricitat i els que comportin risc per soroll, vibracions o
radiacions haurà de disposar de les proteccions o dispositius adequats per limitar, en la
mesura del possible, la generació i propagació d'aquests agents físics.
Les eines manuals hauran d'estar construïdes amb materials resistents i la unió entre els seus
elements haurà de ser ferm, de manera que s'evitin els trencaments o projeccions dels
mateixos.
La utilització de tots aquests equips no podrà realitzar-se en contradicció amb les instruccions
facilitades pel fabricant, comprovant abans de l'iniciar la tasca que totes les seves proteccions
i condicions d'ús són les adequades.
Hauran de prendre's les mesures necessàries per evitar l’atrapada del cabell, robes de treball
o altres objectes del treballador, evitant, en qualsevol cas, sotmetre als equips a
sobrecàrregues, sobrepressions, velocitats o tensions excessives.
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8.4 DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES ALS EQUIPS DE TREBALL
MÒBILS.
Els equips amb treballadors transportats hauran d'evitar el contacte d'aquests amb rodes i
erugues i la immobilització per les mateixes. Per a això disposaran d'una estructura de
protecció que impedeixi que l'equip de treball inclini més d'un quart de tornada o una estructura
que garanteixi un espai suficient al voltant dels treballadors transportats quan l'equip pugui
inclinar-se més d'un quart de tornada. No es requeriran aquestes estructures de protecció
quan l'equip de treball es trobi estabilitzat durant la seva ocupació.

Els carretons elevadores hauran d'estar condicionades mitjançant la instalꞏlació d'una cabina
per al conductor, una estructura que impedeixi que el carretó bolqui, una estructura que
garanteixi que, en cas de bolcada, quedi espai suficient per al treballador entre el terra i
determinades parts de l'esmentat carretó i una estructura que mantingui al treballador sobre
el seient de conducció en bones condicions.
Els equips de treball automotors hauran de comptar amb dispositius de frenat i parada, amb
dispositius per garantir una visibilitat adequada i amb una senyalització acústica d'advertència.
En qualsevol cas, la seva conducció estarà reservada als treballadors que hagin rebut una
informació específica.

8.5 DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES ALS EQUIPS DE TREBALL PER
A ELEVACIÓ DE CÀRREGUES.
Hauran d'estar instalꞏlats fermament, tenint present la càrrega que hagin d'aixecar i les
tensions induïdes en els punts de suspensió o de fixació. En qualsevol cas, els aparells
d'hissar estaran equipats amb limitador del recorregut del carro i dels ganxos, els motors
elèctrics estaran proveïts de limitadors d'altura i del pes, els ganxos de subjecció seran d'acer
amb ”baldons de seguretat“ i els carrils per a desplaçament estaran limitats a una distància
d'1 m del seu terme mitjançant límits de seguretat de final de carrera elèctrics.
Haurà de figurar clarament la càrrega nominal.
Hauran d'instalꞏlar-se de manera que es redueixi el risc que la càrrega caigui en picat, es deixi
anar o es desviï involuntàriament de manera perillosa. En qualsevol cas, s'evitarà la presència
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de treballadors sota les càrregues suspeses. Cas d'anar equipades amb cabines per a
treballadors deurà evitar-se la caiguda d'aquestes, el seu esclafament o xoc.
Els treballs d'hissat, transport i descens de càrregues suspeses, quedaran interromputs sota
règim de vents superiors als 60 km/h.

8.6. DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES A LA MAQUINÀRIA‐EINA.
Les màquines-eina estaran protegides elèctricament mitjançant doble aïllament i els seus
motors elèctrics estaran protegits per la carcassa.

Les que tinguin capacitat de cort tindran el disc protegit mitjançant una carcassa
antiprojeccions.
Es prohibeix treballar sobre llocs entollats, per evitar els riscos de caigudes i els elèctrics. Per
a totes les tasques es disposarà una ilꞏluminació adequada, entorn de 100 lux.
En prevenció dels riscos per inhalació de pols, s'utilitzaran en via humida les eines que ho
produeixin.
Sota cap concepte es retirarà la protecció del disc de cort, utilitzant en tot moment ulleres de
seguretat antiprojecció de partícules. Com normal general, s'hauran d'extreure els claus o
parts metàlꞏliques clavades en l'element a tallar.
Amb les pistoles fixa-claus no es realitzaran trets inclinats, caldrà verificar que no hi ha ningú
a l'altra banda de l'objecte sobre el qual es dispara, s'evitarà clavar sobre fàbriques de totxana
i s'assegurarà l'equilibri de la persona abans d'efectuar el tret.
Per a la utilització dels trepants portàtils i fregadores elèctriques s'elegiran sempre les broques
i discos adequats al material a trepar, s'evitarà realitzar trepants en una sola maniobra i
trepants o fregades inclinades a pols i es tractarà no reescalfar les broques i discos.
Les polidores i abrillantadores de sòls, polidores de fusta i allisadores mecàniques tindran el
manillar de maneig i control revestit de material aïllant i estaran dotades de cèrcol de protecció
antienxampaments o abrasions.
En les tasques de soldadura per arc elèctric s'utilitzarà elm del soldar o pantalla de mà, no es
mirarà directament a l'arc voltaic, no es tocaran les peces recentment soldades, se soldarà en
un lloc ventilat, es verificarà la inexistència de persones a l'entorn vertical de lloc de treball, no
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es deixarà directament la pinça a terra o sobre la perfileria, s'escollirà l'elèctrode adequada
per al cordó a executar i se suspendran els treballs de soldadura amb vents superiors a 60
km/h i a la intempèrie amb règim de pluges.
En la soldadura oxiacetilènica (oxitall) no es barrejaran ampolles de gasos diferents, aquestes
es transportaran sobre safates engabiades en posició vertical i lligades, no s'ubicaran al sol ni
en posició inclinada i els encenedors estaran dotats de vàlvules antiretrocés de la llama. Si es
desprenen pintures es treballarà amb màscara protectora i es farà a l'aire lliure o en un local
ventilat.

9. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN LES
OBRES
DE
CONSTRUCCIÓ
D’INSTALꞏLACIONS
FOTOVOLTAIQUES
9.1. INTRODUCCIÓ.

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals,modificada per
la llei 25/2009 de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el llibre
accés a les activitats de servies i el seu exercici,és la norma legal per la qual es determina el
cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció de
la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.
D'acord amb l'article 6 de l'esmentada llei, seran les normes reglamentàries les que fixaran
les mesures mínimes que es deuen adoptar per a l'adequada protecció dels treballadors. Entre
aquestes es troben necessàriament les destinades a garantir la seguretat i la salut en les
obres de construcció.
Per tot el que s'exposa, el Reial decret 1627/1997 de 24 d'Octubre de 1.997 estableix les
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, entenent com tals
qualsevol obra, pública o privada, en la que s'efectuïn treballs de construcció o enginyeria
civil.
El promotor estarà obligat a que en la fase de redacció del projecte s’elabori un estudi de
seguretat i salut als projectes d’obres en que es doni algun dels supòsits següents:


Que el pressupost d’execució per contracta inclòs al projecte sigui igual o
superior a 450.759,07 Euros.
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Que la duració estimada sigui superior a 30 dies laborables, utilitzant en algun
moment a mes de 20 treballadors simultàniament.



Que el volum de ma d’obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de
treball del total dels treballadors a la obra, sigui superior a 500.

En el nostre cas, com no succeeix cap punt anterior, s’elabora un estudi bàsic de seguretat i
salut.

9.2. RISCOS FREQÜENTS EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES

Els treballs més comuns on es produeixen riscos a les obres de construcció d’instal·lacions
fotovoltaiques sobre coberta són:
a. Cobertes
b. Manipulació de mòduls fotovoltaics
c. Manipulació de bateries
d. Treballs amb ferralla, manipulació i posada en obra.
e. Muntatge d'estructura metàlꞏlica
f.

Muntatge de prefabricats.

g. Obres de paleta.
h. Instalꞏlació elèctrica definitiva i provisional d'obra.

Els riscos més freqüents durant aquests treballs són els descrits a continuació:
a. Riscos derivats del maneig de màquines-eina i maquinària pesant en general.
b. Caigudes al mateix o diferent nivell de persones, materials i útils.
c. Els derivats dels treballs pulverulents.
d. Despreniments per malament apilat de la fusta, planxes metàlꞏliques, etc.
e. Corts i ferides en mans i peus, esclafaments, ensopegades i torçades al

caminar sobre les estructures.
f.

Contactes amb l'energia elèctrica (directes i indirectes), electrocucions, cremades, etc.
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g. Cossos estranys als ulls, etc.
h. Agressió per soroll i vibracions en tot el cos.
i.

Microclima laboral (fred-calor), agressió per radiació ultraviolada, infraroja.

j.

Agressió mecànica per projecció de partícules.

k. Cops.
l.

Talls per objectes i/o eines.

m. Incendi i explosions.
n. Risc per sobreesforços musculars i dolents gestos.
o. Càrrega de treball física.
p. Deficient il·luminació.
q. Efecte psicofisiològic d'horaris i torn.

9.3. MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL.

S'establiran al llarg de l'obra rètols divulgatius i senyalització dels riscos(vol, atropellament,
colꞏlisió, caiguda en altura, corrent elèctrica, perill d'incendi, materials inflamables, prohibit
fumar, etc), així com les mesures preventives previstes (ús obligatori del casc, ús obligatori de
les botes de seguretat, ús obligatori de guants, ús obligatori de cinturó de seguretat, etc).
S'habilitaran zona per a l'amuntegament de material i útils (ferralla, perfileria metàlꞏlica, peces
prefabricades, fusteria metàlꞏlica, material elèctric, etc).
Es procurarà protecció personal, fonamentalment calçat antilliscant reforçat per a protecció de
cops en els peus, casc de protecció per a la cap i cinturó de seguretat.
El transport aeri de materials i útils es farà suspenent-los des de dos punts mitjançant
eslingues, i es guiaran per tres operaris, dos d'ells guiaran la càrrega i el tercer ordenarà les
maniobres.
El transport d'elements pesats (mòduls fotovoltaics, estructura, etc) es farà sobre carretó de
mà i així evitar sobreesforços.
La distribució de màquines, equips i materials en els locals de treball serà l'adequada,
delimitant les zones d'operació i pas, els espais destinats a llocs de treball, les separacions
entre màquines i equips, etc.
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L'àrea de treball estarà a l'abast normal de la mà, sense necessitat d'executar moviments
forçats. Es vigilaran els esforços de torsió o de flexió del tronc, sobretot si el cos està en
posició inestable.
S'evitaran les distàncies massa grans d'elevació, descens o transport, així com un ritme
massa alt de treball.
Es tractarà que la càrrega i el seu volum permetin agafar-la amb facilitat.
Cal seleccionar l'eina correcta per al treball a realitzar, mantenint-la en bon estat i ús correcte
d'aquesta. Després de realitzar les tasques, es guardaran en lloc segur.
La ilꞏluminació per desenvolupar els oficis convenientment oscilꞏlarà entorn dels 100 lux.
És convenient que els vestits estiguin configurats en diverses capes al comprendre entre elles
quantitats d'aire que milloren l'aïllament al fred. Ocupació de guants, botes i orelleres i s'evitarà
que la roba de treball s'amari de líquids evaporables.
Si el treballador patís estrès tèrmic s'han de modificar les condicions de treball, amb la finalitat
de disminuir el seu esforç físic, millorar la circulació d'aire, apantallar la calor per radiació,
dotar al treballador de vestimenta adequada (barret, ulleres de sol, cremes i locions solars),
vigilar que la ingesta d'aigua tingui quantitats moderades de sal i establir descansos de
recuperació si les solucions anteriors no són suficients.
L'aporti alimentari calòric ha de ser suficient per compensar la despesa derivada de l'activitat
i de les contraccions musculars.
Per evitar el contacte elèctric directe s'utilitzarà el sistema de separació per distància o
allunyament de les parts actives fins a una zona no accessible pel treballador, interposició
d'obstacles i/o barreres (armaris per a quadres elèctrics, tapes per a interruptors, etc.) i
recobriment o aïllament de les parts actives.
Per evitar el contacte elèctric indirecte s'utilitzarà el sistema de posada a terra de les masses
(conductors de protecció, línies d'enllaç amb terra i elèctrodes artificials) i dispositius de cort
per intensitat de defecte (interruptors diferencials de sensibilitat adequada a les condicions
d'humitat i resistència de terra de la instalꞏlació provisional).
Serà responsabilitat de l'empresari garantir que els primers auxilis puguin prestar-se en tot
moment per personal amb la suficient formació per a això.
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9.4. MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER PARTICULAR PER A CADA TREBALL

9.4.1. COBERTES
A la zona de la coberta de l’edifici de la biblioteca on s’instalꞏlaran els mòduls només existeix
una zona amb possible risc de caiguda al buit, que es just a sota de les estructures de
suportació dels mòduls on s’instalꞏlarà l’inversor i les caixes de protecció. En aquesta zona, i
només a les fileres on s’instalꞏlarà l’inversor i les caixes de protecció, es colꞏlocaran baranes
fixes de seguretat.
A la coberta s’apilarà el material de l’obra, tenint cura en cada cas de l’especificat per cada
fabricant. Els llasts s’apilaran a la coberta però evitant fer-ho al mateix lloc, n’hi ha que
escampar-los per evitar sobrecarregar la coberta en un punt.
Es paralitzaran els treballs sobre les cobertes sota règim de vents superiors a 60 km/h., pluja,
gelada i/o neu.

9.4.2. MANIPULACIÓ DE MÒDULS FOTOVOLTAICS
Els mòduls fotovoltaics es manipularan amb guants, i es realitzarà com a mínim amb dos
operaris. Els riscos més freqüents amb la manipulació i instalꞏlació dels mòduls es la caiguda
dels operaris al mateix nivell, a diferent nivell i al buit, així com a xocs i cops contra objectes,
talls i lesions en mans i peus. També lumbàlgies per sobreesforços o postures inadequades.
Com ja s’ha explicat, per l’aplec dels mòduls es prepararà la zona d’emmagatzematge a la
coberta i com a màxim s’apilaran els mòduls seguint les instruccions del fabricant.

9.4.3. MUNTATGE D’ESTRUCTURA METÀLꞏLICA
Totes les operacions de muntatge de les estructures metàlꞏliques es farà amb l’arnès amarrat
a la línia de vida de la coberta superior o al punt d’ancoratge de la coberta inferior, si s’està
treballant a la coberta superior o inferior respectivament.
Es prohibeix la permanència d'operaris dins del radi d'acció de càrregues suspeses.
Si n’hi hagués talls de soldadura es prohibeix la permanència d'operaris directament sota els
talls de soldadura.
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9.4.4. INSTALꞏLACIÓ ELÈCTRICA A L’OBRA
El muntatge d'aparells elèctrics serà executat per personal especialista, en prevenció dels
riscos per muntatges incorrectes.
El calibre o secció del cablejat serà sempre l'adequat per a la càrrega elèctrica que ha de
suportar.
Els fils tindran la funda protectora aïllant sense defectes apreciables (estrips i assimilables).
No s'admetran trams defectuosos.
Els equips elèctrics han de suportar la intempèrie per poder treballar amb ells a cel obert (com
per eixample els quadres elèctrics que han de posseir preses de corrent per a connexions
blindades).
Els enllaços provisionals entre mànegues, s'executaran mitjançant connexions normalitzades
estanques antihumitat.
Les mànegues de "alargadera" per ser provisionals i de curta estada poden portar-se esteses
pel terra, però arrambades als paraments verticals.

Els interruptors s'instalꞏlaran a l'interior de caixes normalitzades, proveïdes de porta d'entrada
amb pany de seguretat.
Els quadres elèctrics metàlꞏlics tindran la carcassa connectada a terra.
Els quadres elèctrics es penjaran pendents de taulers de fusta rebuts als paraments verticals
o bé a "peus drets" ferms.
Les maniobres a executar en el quadre elèctric general s'efectuaran pujat a una banqueta de
maniobra o estora aïllant.
La tensió sempre estarà en la clavilla "femella", mai en la "mascle", per evitar els contactes
elèctrics directes.
Els interruptors diferencials s'instalꞏlaran d'acord amb les següents sensibilitats:
300 mA. Alimentació a la maquinària.
30 mA. Alimentació a la maquinària com millora del nivell de seguretat.
30 mA. Per a les instalꞏlacions elèctriques d'enllumenat.
Les parts metàlꞏliques de tot equip elèctric disposaran de presa de terra. El neutre de la
instalꞏlació estarà lloc a terra.
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La presa de terra s'efectuarà a través de la pica o placa de cada quadre general. El fil de presa
de terra, sempre estarà protegit amb macarró en colors groc i verd. Es prohibeix expressament
utilitzar-lo per a altres usos.
La ilꞏluminació mitjançant portàtils complirà la següent norma:
Portabombetes estanc de seguretat amb mànec aïllant, reixeta protectora de la bombeta
dotada de ganxo de pengi a la paret, mànega antihumitat, clavilla de connexió normalitzada
estanca de seguretat, alimentats a 24 V.
La ilꞏluminació dels talls se situarà a una altura entorn dels 2 m., mesurats des de la superfície
de suport dels operaris en el lloc de treball.
La ilꞏluminació dels talls, sempre que sigui possible, s'efectuarà croada amb la finalitat de
disminuir ombres.
Les zones de passada de l'obra, estaran permanentment ilꞏluminades evitant racons foscos.
No es permetrà les connexions a terra a través de conduccions d'aigua.
No es permetrà el trànsit de carretons i persones sobre mànegues elèctriques, poden pelarse i produir accidents. No es permetrà el trànsit sota línies elèctriques de les companyies amb
elements longitudinals transportats a espatlla (perxes, regles, escales de mà i assimilables).

9.5. DISPOSICIONS ESPECIFIQUES DE SEGURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.

Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors
autònoms o diversos treballadors autònoms, el promotor designarà un coordinador en matèria
de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, que serà un tècnic competent integrat en la
direcció facultativa.
Quan no calgui la designació de coordinador, les funcions d'aquest seran assumides per la
direcció facultativa.

9.6. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS
D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.

9.6.1. INTRODUCCIÓ.
La llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, modificada per la llei
25/2009 de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el llibre accés
a les activitats de servies i el seu exercici determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats
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precís per establir un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors enfront dels
riscos derivats de les condicions de treball.
Així són les normes de desenvolupament reglamentari les que han de fixar les mesures
mínimes que es deuen adoptar per a l'adequada protecció dels treballadors.
Entre elles es troben les destinades a garantir la utilització pels treballadors a la feina d'equips
de protecció individual que els protegeixin adequadament d'aquells riscos per a la seva salut
o la seva seguretat que no es puguin evitar o limitar-se prou mitjançant la utilització de mitjans
de protecció colꞏlectiva o l'adopció de mesures d'organització a la feina.

9.6.2. OBLIGACIONS GENERALS DE L'EMPRESARI
Farà obligatori l'ús dels equips de protecció individual que a continuació es desenvolupen.



Pantalla de protecció per a soldadura autògena i elèctrica.

9.6.3. PROTECTORS DE MANS I BRAÇOS


Guants contra les agressions mecàniques (perforacions, corts, vibracions).



Guants de goma fins, per a operaris que treballin amb formigó.



Guants dielèctrics per a B.T.



Guants de soldador.



Canelleres.



Mango aïllant de protecció en les eines.

9.6.4. PROTECTORS DE PEUS I CAMES






Calçat proveït de sola i puntera de seguretat contra les agressions
mecàniques.
Botes dielèctriques per a B.T.
Botes de protecció impermeables.
Polaines de soldador.
Genolleres.

9.6.5. PROTECTORS DEL COS


Crema de protecció i pomades.



Armilles, jaquetes i mandils de cuir per a protecció de les agressions
mecàniques.
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Vestit impermeable de treball.



Cinturó de seguretat, de subjecció i caiguda, classe A.



Faixes i cinturons antivibracions.



Perxa de B.T.



Banqueta aïllant classe I per a maniobra de B.T.



Llanterna individual de situació.



Comprovador de tensió.

9.6.6. PROTECTORS DEL CAP


Cascos de seguretat, no metàlꞏlics, classe N, aïllats per a baixa tensió, amb la
finalitat de protegir als treballadors dels possibles xocs, impactes i contactes
elèctrics.



Ulleres de muntura universal contra impactes i antipols.



Màscara antipols amb filtres protectors.

Sabadell, 28 de maig de 2021

Andrés Cano Pardo
Enginyer Tècnic Industrial
CETIB Col·legiat nº 26.548
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DOCUMENT IV:
PRESSUPOST i AMIDAMENTS
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AMIDAMENTS VALORATS

REF.

Unitat CONCEPTE

CAPÍTOL 1:

QTAT. PREU/UT.

IMPORT

ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA

1.01
PA
ESTRUCTURA FV AMB INCLINACIÓ
Subministrament i instal·lació de conjunt de subjecció del camp
fotovoltaic en coberta plana. L'estructura està compasada solar-blocs
on reposarà el panell, amb inclinació de 15 graus. Similar o equivalent,
de característiques iguals o superiors.

32

95

3.040,00 €

- Solar-bloc a 15 graus
- Conjunt pletina connexió de perfils guia
- Grapes panells
- Manual d'instal·lació
- Muntatge de l'estructura "in situ"

3.040,00 €

TOTAL CAPÍTOL 1:

CAPÍTOL 2:

CAPTACIÓ

2.01
Ut.
MÒDUL FOTOVOLTAIC JAM72S10‐410/MR MC4
Subministrament i instal·lació de mòdul fotovoltaic JA Solar de silici
monocristal·lí o similar de 410Wp de potència. 12 anys de garantía del
producte i 25 anys de garantia de producció. Similar o equivalent, de
característiques iguals o superiors.

32

135

4.320,00 €

2.02
PA
ACCESSORIS DE CONNEXIÓ
Subministrament i instal·lació de cablejat, connectors i peces de
subjecció de cablejat per adequació dels mòduls reutilitzats en funció
dels nous camps solars i les seves geometries. Inclou petit material i
accessoris.

1

125

125,00 €

4.445,00 €

TOTAL CAPÍTOL 2:

CAPÍTOL 3:

INVERSOR/S

3.01
Ut.
FRONIUS SYMO 12,5.0‐3‐M
Subministrament i instal·lació inversor fotovoltaic trifàsic CC/CA marca
FRONIUS SYMO 10.0-3-M o similar, de 10 kW de potència nominal de
sortida d'ona sinusoïdal a 400V-50Hz i tensió màxima CC de 1000Vcc.
Inclou proteccions de voltatge, freqüència, funcionament en illa i
vigilant d'aïllament. Similar o equivalent, de característiques iguals o
superiors.

1

2350

2.350,00 €

3.02

1

85

85,00 €

PA

ACCESSORIS DE CONNEXIÓ

Subministrament i instal·lació de petit material i accesoris per al
muntatge mural de l'equip

TOTAL CAPÍTOL 3:

2.435,00 €
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CAPÍTOL 4:

DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

4.01

CABLEJAT ZZ‐F (AS) 1,8 KV DC‐06/1KV 1x6 mm2

380

2,57

976,60 €

4.02
ml.
SAFATA METÀL·LICA 60X60 mm
Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica galvanitzada cega
amb tapa de dimensions 60x60 model Multivia o similar per a
conducció del cablejat en el camp fotovoltaic. Inclou elements de
fixació, petit material i accessoris.

120

21,5

2.580,00 €

4.03

80

1,45

116,00 €

3

6,45

19,35 €

200

1,35

270,00 €

3

6,43

19,29 €

ml.

Subministrament i instal·lació de cable unipolar solar de tensió
assignada 0,6/1 kV, amb conductor de coure Classe 5 (-K), aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a base de
poliolefina amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Per a
connexionat entre files de panells. Cable negre i vermell.

ml.

CABLE RZ1‐K(AS) 4X6mm2

Subministrament i instal·lació de cable tetrapolar de tensió assignada
0,6/1 kV, de secció 4x6mm2 amb conductor de coure Classe 5 (-K),
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a
base de poliolefina amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Per a connexionat des de l'interior dels inversors fins a la sortida de la
caixa de proteccions AC. Fase R-S-TN. Metres totals entre 4 cables
4.04

ml.

TUB ACER 40 mm

Subministrament i instal·lació de tub rigid d'acer de 40 mm de
diametre nominal, resistència a l'impacte de 20J, resistència a la
compressió de 40000N. Inclou el material de fixació i accessoris
necessaris per la baixada per la façana oest fins a quadre general
4.05
ml.
CONDUCTOR DE TERRA ‐ 1x6 mm2
Subministrament i instal·lació de cable de coure 1x6mm2 de secció,
tipus H07V-K amb aïllament de PVC fins a 750V color groc i verd, per a
interconnexionat de l'estructura metàl·lica i marcs dels mòduls
fotovoltaics formant línies de terra unint les seves carcasses
metàl·liques i i panells i fins a la línia de terra col·lectora principal
d'estructures.
4.05

ml.

SAFATA/CANAL 60x60 AMB TAPA

Subministrament i instal·lació de canal tapa cega de dimensions
60x100 tipus UNEX o similar zona inversr. Inclou elements de fixació,
petit material i accessoris.

3.981,24 €

TOTAL CAPÍTOL 4:

CAPÍTOL 5:

PROTECCIONS

5.01

QUADRE PROTECCIONS CC i CA

PA

1

1400

1.400,00 €
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Subministre i instal·lació d'armari de proteccions continua i alterna
(per separat CC/CA)
Fusible seccionable DC 10x38 de 16A d'intensitat nominal i
1000V
Portafusible unipolar 10x38 PMF 32A i 1000V

4

Descarregador de sobretensions DC Tipus 2

2

Descarregador de sobretensions AC Tipus 2 Ip 40kA 4-40/400V

1

PIA magnetotèrmic 4P - corba C - Intensitat nominal 32A 10kA
Interruptor diferecial 4P 40A i sensibilitat 30mA

5.02

4

1
1

Armari IP 65 amb PG per entrada i sortida de cablejat, bornes
de connexió, punteres i accessoris de connexionat i petit
material. De 12 mòduls.

2

Ut.

1

CONNEXIÓ QUADRE GENERAL BAXA TENSIÓ

190

190,00 €

Subministrament i instal·lació de magnetotèrmic 4P - corba C Intensitat nominal 32A - 6kA situat al costat del quadre general.
Degudament identificat i rotulat. En una caixa superficial de 8 mòduls.

1.590,00 €

TOTAL CAPÍTOL 5:

CAPÍTOL 6:

MONITORITZACIÓ

6.01
Ut.
PLC internet
Subministre i instal·lació PLC tipus TP-link o similar amb cable per
obtenció del wifi i connexió del meter amb cable ethernet cat. 5
apantallat.

1

175

175,00 €

6.02
ml.
COMPTADOR BIDIRECCIONAL
Subministre i instal·lació comptador bidireccional amb lectura indirecta
per transformadors toroidals tipus Fronius Smart Meter TS 50kA-3. Es
podrà instal·lar en la caixa del magnetotèrmic 4P al costat del quadre
general. Similar o equivalent, de característiques iguals o superiors.

1

325

325,00 €

500,00 €

TOTAL CAPÍTOL 6:

CAPÍTOL 7:

SERVEIS AUXILIARS PER A LA INSTAL·LACIÓ

7.01

Mitjans d'elevació de material a la coberta amb
camió‐ploma

PA

1

600

600,00 €

Lloguer camió ploma de 4 hores, servei bàsic, per pujar el material de
panells + estructura triangular + blocs de formigó (llast) a coberta

TOTAL CAPÍTOL 7:

600,00 €
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CAPÍTOL 8:

LEGALITZACIÓ

8.01
PA
DOCUMENTACIÓ I TRAMITACIÓ LEGALITZACIÓ
Legalització instal·lació completa. Inclou CIE, certificats equips,
memoria subvenció generalitat, així com tota la documentació
requerida per la propietat. Taxes de registre RAC i inspección inicial
OCA incloses.

1

1000

1.000,00 €

TOTAL CAPÍTOL 8:

CAPÍTOL 9:

IMPREVISTOS OBRA

9.01
PA
IMPREVISTOS
Partida a justificar durant la instal·lació, prèvia acceptació de la
Direcció Facultativa i la propietat en concepte d'imprevistos durant el
transcurs de l'obra

1

1125

CAPÍTOL 10:

SEGURETAT I SALUT

10.01

PLÀ DE SEGURETAT ESPECÍFIC

1.125,00 €

1.125,00 €

TOTAL CAPÍTOL 9:

PA

1.000,00 €

1

450

450,00 €

Plà de seguretat específic a desenvolupar a travès del projecte tècnic i
específic d'aquesta obra.
10.02

PA

EQUIPS PROTECCIÓ COL·LECTIVA I INDIVICUAL

1

250

250,00 €

10.03

PA

PRIMERS AUXILIS

1

180

180,00 €

TOTAL CAPÍTOL 10:

TOTAL EXECUCIÓ + MATEIAL + SEGURETAT I SALUT
Despeses Generals (13%)
Benefici Industrial (6%)
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER
CONTRACTE
I.V.A. (21%)

PRESSUPOST TOTAL D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE AMB
IVA

880,00 €

19.596,24 €
2.547,51 €
1.175,77 €
23.319,53 €
4.897,10 €

28.216,63 €
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Andrés Cano Pardo
Enginyer Tècnic Industrial
CETIB Col·legiat nº 26.548
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DOCUMENT V:
REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Coberta A

Coberta B
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Interruptor general
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DOCUMENT VI:
PLÀNOLS

LOCALITZACIÓ, SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT
IMPLANTACIO_INSTAL·LACIO_FV
IMPLANTACIO_INSTAL·LACIO_FV 2
UBICACIO_EQUIPS
ESQUEMA_UNIFILAR
CONNEXIONAT_MODULS_FV
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DOCUMENT VII:
PLÀ DE TREBALL
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1 RELACIÓ D’ACTIVITATS PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE
A continuació es detallen el conjunt de tasques a realitzar per la correcte execució del
projecte.
1.1. Actuacions prèvies
La primera actuació encomanada al Contractista és verificar que les dades del Projecte són
reals, sense que s’hagin produït noves dades que interfereixin les obres. No es començarà
cap activitat fins que aquesta no estigui totalment finalitzada. Les sub-tasques incloses en
aquesta activitat són:
1. Verificar amb la DF la solució adoptada
2. Comprovar l’estat de la coberta
3. Tramitar permisos i autoritzacions

1.2. Obra civil per adequació d’accessos
En aquest projecte no caldrà adequar els accessos al camp fotovoltaic, donat que els
mateixos compleixen amb la normativa i es consideren suficients. Tampoc caldrà adequar
la coberta en termes de seguretat i salut.
1.3. Execució de la instal∙lació
És l’activitat que conté totes les tasques relacionades directament amb l’execució de
l’obra. Es pot dividir en els quatre elements a instal·lar:
1. Subministrament i instal·lació de les estructures de suport dels mòduls FV.
2. Subministrament i instal·lació dels mòduls FV.
3. Subministrament i instal·lació d’inversors i proteccions.
4. Subministrament i instal·lació dels equips de mesura.
5. Connexió elèctrica dels elements.

1.4. Implantació de les mesures de seguretat i salut
Aquesta activitat contempla les següents tasques:
1. Col·locació de cartells d’obra
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2. Vallat d’obra
3. Instal·lació de proteccions col·lectives
4. Retirada de vallat d’obra

1.. Pla de control de qualitat
El control de qualitat es realitzarà a través de les proves de funcionament, que es
realitzaran un cop finalitzi l’obra.
2.. Verificació documental
La verificació documental es realitzarà durant el transcurs de tota l’obra.
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PROJECTE EXECUTIU
Instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa per autoconsum de 40
kWn al Complex Esportiu Municipal Can Casablanques de l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès

Maig 2021

Firmado por CANO PARDO
ANDRES - 44997224R el día
02/06/2021 con un
certificado emitido por AC
FNMT Usuarios

Projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 40 kWn al
Poliesportiu Municipal de Sant Quirze del Vallès

ÍNDEX GENERAL

DOCUMENT I: MEMÒRIA TÈCNICA I ANNEXOS
ANNEX 1. CÀLCUL DE LA PRODUCCIÓ I SUMULACIÓ FOTOTOVOLTAICA
ANNEX 2. CÀLCUL I CERTIFICACIÓ DE L’ESTRUCTURA SUPORT
ANNEX 3. INFORMACIÓ TÈCNICA I HOMOLOGACIONS DELS EQUIPS

DOCUMENT II: MEMÒRIA DE CÀLCUL
DOCUMENT III: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
DOCUMENT IV: PRESSUPOST I AMIDAMENTS
DOCUMENT V: REPORTATGE FOTOGRÀFIC
DOCUMENT VI: PLÀNOLS
DOCUMENT VII: PLÀ DE TREBALL

Projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 40 kWn al
Poliesportiu Municipal de Sant Quirze del Vallès

DOCUMENT I:
MEMÒRIA TÈCNICA I ANNEXOS
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1. ANTECEDENTS
En una aposta per canviar el model energètic actual i avançar cap a la sobirania energètica,
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès té com a objectiu la generació d’energia solar de km0
procedent d’energia fotovoltaica per auto-abastir elèctricament part dels seus consums i molt
possiblement en una futura fase d’ampliació optar per l’autoconsum col·lectiu per abastir més
establiments municipals i/o ciutadans del seu voltant més proper.
En un estat d’emergència climàtica els ajuntaments han de ser un punt clau cap a una Transició
Energètica on l’eficiència energètica i la generació renovable local juguen un paper fonamental per
assolir aquests objectius.
A través de la Subvenció del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 20202024 - Generalitat de Catalunya en el marc europeu per a la mitigació del canvi limàtic, l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès està adherit al Pacte d’alcaldes i alcaldesses, un compromís voluntari
dirigit als ens locals per a reduir en un 20% les emissions CO2eq per al 2020, mitjançant l’increment
d’un 20% de les energies renovables i una reducció del consum
energètic del 20%. Els municipis donen compliment a aquest compromís amb la implementació del
Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES), un document estratègic local que inclou un inventari de
les emissions i les accions a dur a terme, que calen avaluar i actualitzar cada quatre anys.

2. OBJECTE I TITULAR
2.1. OBJECTE

El present document té per objectiu definir les condicions tècniques de la instal·lació solar fotovoltaica
connectada a la xarxa interna que es té previst realitzar sobre la coberta del Poliesportiu Municipal
Can Casablanques, 08192 Sant Quirze del Vallès, Barcelona, en regim d’autoconsum directe amb
compensació d’excedents.
La instal·lació fotovoltaica tindrà una potència nominal de 40 kWn i es connectarà en règim
d’autoconsum de petita potència segons RD 1.699/2011 del 18 de novembre, pel qual es regula la
connexió a la xarxa d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica de petita potència i RD
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244/2019 pel que es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats
de subministrament amb autoconsum.
L’objectiu principal de la instal·lació projectada és la generació d’energia elèctrica provinent de fonts
renovables per poder abastir part del consum de l’emplaçament.
La instal·lació s’ha dissenya de manera que es pugui aprofitar el màxim d’energia elèctrica generada
de forma renovable, abocant els excedents a la xarxa.

2.2. TITULAR

El titular de la instal·lació serà l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès El resum de les dades són les
següents:
Titular de la instal·lació:
Nom: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
CIF: P0823800H
Adreça: Plaça de la Vila, 1, 08192 Sant Quirze del Vallès
Promotor de la instal·lació:
Nom: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
CIF: P0823800H
Adreça: Plaça de la Vila, 1, 08192 Sant Quirze del Vallès
Enginyeria:
Nom: SOM CONFORT SOLAR, SCCL
CIF: F67136473
Adreça: Avinguda 11 de setembre, 75 – baixos (08208 – Sabadell, Barcelona)
Coordinació de Seguretat:
Nom: Medea prevencio i seguretat SL
CIF: B64156532
Adreça: Avenida catalunya 109 – Loc (08756 – La palma de cervelló – Bacelona)
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3. EMPLAÇAMENT I ACCESSOS
La instal·lació s’ubicarà al Poliesportiu Municipal de Sant Quirze del Vallès. A continuació es detalla
la situació geogràfica de l’edifici:

Coordenades UTM

423445,8 ; 4598827,4 Huso 31

Ref. Cadastral

3589002DF2938N0001ZE

Codi Postal

08192

Direcció Postal

Carrer del Priorat S/N

Figura 1. Ubicació Instal·lació Font: Google maps
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3.1. TAULA RESUM DEL PROJECTE

TAULA RESUM DEL PROJECTE
Producció anual (kWh/any)

50.422

Potència nominal (kWn)

40

Potència pic (kWp)

41

P.E.C del projecte amb IVA (€)

76.636,52

Potència i nombre de mòduls fotovotaics

410Wp i 100 panells

Estalvis generats anualment (€/any)

7530

Potència i nombre d’inversors

2 x Fronius Symo 20 kWn

Cobertura solar (%)

11,5

Estalvi CO2 anual (kg/any)

23.688

Amortització sense subvencions

11
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3.2. RESUM DEL PRESSUPOST
CAPÍTOLS

IMPORT

CAPÍTOL 1: ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA
CAPÍTOL 2: CAPTACIÓ
CAPÍTOL 3: INVERSORS
CAPÍTOL 4: DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
CAPÍTOL 5: PROTECCIONS
CAPÍTOL 6: MONITORITZACIÓ

9.500,00 €
13.700,00 €
5.070,00 €
1.097,50 €
3.350,00 €
500,00 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL PEL CÀLCUL DEL (I.C.I.O):

CAPÍTOL 7: SERVEIS AUXILIARS PER LA INSTAL∙LACIÓ
CAPÍTOL 8: LEGALITZACIÓ
CAPÍTOL 9: IMPREVISTOS D'OBRA
CAPÍTOL 10: SEGURETAT I SALUT

39.617,50 €
1.700,00 €
1.400,00 €
1.500,00 €
9.006,00 €

53.223,50 €

TOTAL EXECUCIÓ + MATERIAL + SEGURETAT I SALUT
Despeses generals (13%)

6.919,06€

Benefici Industrial (6%)

3.193,41 €

63.335,97 €

PRESSUPOST D'EXECUCCIÓ PER CONTRACTE
I.V.A. (21%)
PRESSUPOST D'EXECUCCIÓ PER CONTRACTE AMB IVA

13.300,55 €

76.636,52 €

El pressupost per a l’execució del projecte corresponent a la instal∙lació fotovoltaica per autoconsum de
40kW sobre la coberta del Poliesportiu Municipal de Sant Quirze del Vallès és (# 63.335,97 #) IVA no inclòs.
Sabadell a 28 de Maig de 2021

El Facultatiu,
Andrés Cano
Enginyer Tècnic Industrial Col∙legiat nº 26.548
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4. NORMATIVA APLICABLE
 Ordre 9 de març de 1971 per la que s’aprova la Ordenança General de Seguretat i higiene en

el treball.
 Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de

seguretat en centrals elèctriques i centres de transformació.
 Llei 31/1995 Reglament de Seguretat i Higiene en el treball. Aprovada pel Reial Decret

1829/1995, de 10 de Novembre.
 Decret 308/1996, de 2 d’agost, sobre procediment administratiu aplicables a les

instal∙lacions enrègim especial.
 Reial Decret 1627/97 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de

construcció.
 Llei del Sector Elèctric 54/1997 del 24 de novembre de 1997, estableix un nou marc de

funcionament del sistema elèctric Espanyol. Estableix un règim especial per aquelles
instal∙lacions que utilitzen fonts d’energia renovables, amb una potència instal∙lada menor de
50MW.
 Reial Decret 2818/1998 del 30 de Novembre sobre producció d’energia elèctrica per a

instal∙lacions alimentades per recursos o fonts d’energia renovable, residus i/o cogeneració.
Defineix les condicions per a acollir-se al règim especial de producció d’energia elèctrica, així
com determina les primes que es poden obtenir amb la venta d’energia elèctrica.
 Reial Decret 1955/2000 de l’1 de desembre, per el que es regulen les activitats de transport,

distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal∙lacions
d’energia elèctrica.
 Reial Decret 614/2001 Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels

treballadors vers el risc elèctric.
 Decret 352/2001, de 18 de desembre, sobre procediment administratiu aplicable a les

instal∙lacions d’energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica (DOGC 3544, de
02/01/2002).
 Reial Decret 842/2002 del 2 d’agost pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa

Tensió (REBT) i les seves instruccions complementàries.
 Ordre de 30 de setembre de 2002, per la que se estableix el procediment per prioritzar l’accés

i la connexió a la xarxa elèctrica per evacuació d’energia de les instal∙lacions de generació
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 contemplades en el RD 2818/1998 sobre producció d'energia elèctrica per instal∙lacions

proveïdes per recursos o fonts d'energia renovables, residus i cogeneració.
 Reial Decret 314/2006 del 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació.
 Reial Decret 1110/2007, de 24 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament unificat de punts de

mesura del sistema elèctric.
 Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel que s’aprova el document bàsic «DB-HR

Protecció vers al soroll» del Codi Tècnic de l’edificació i es modifica el Reial Decret 314/2006.
 RD 1699/2011, de 18 de novembre, pel que es regula la connexió a xarxa d’instal∙lacions de

producció de petita potència.
 Condicions Tècniques de l’IDAE d’instal∙lacions solars fotovoltaiques connectades a xarxa,

publicades al 2011.
 RD 1/2012, de 27 de gener pel que es procedeix a la suspensió dels procediments de

preasignació de retribució i a la supressió dels incentius econòmics per a noves instal∙lacions
de producció d’energia elèctrica a partir de cogeneració, fonts d’energia renovables i residus.
 Llei 24/2013, de 26 de desembre del Sector Elèctric, en el seu article 9 defineix l’autoconsum

i distingeix vàries modalitats d’autoconsum.
 RD 413/2014, de 6 de juny que regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de

fonts d’energia renovables, cogeneració i residus.
 RD244/2019 d’autoconsum, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones

administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.
 Normativa CPR (Construction Products Regulation), de l’1 de juliol de 2016, pel qual es regula

la seguretat dels materials utilitzats en la construcció front al foc i matèries perilloses.
 Condicions tècniques que han de complir les instal∙lacions fotovoltaiques per a la connexió a

la xarxa de distribució d’ENDESA.
 Reial Decret‐llei 15/2018, del 5 d’Octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i

la protecció dels consumidors.

5. TAULA RESUM CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTALꞏLACIÓ
A continuació s’indiquen els principals components que integren la instal∙lació:


Mòduls solars fotovoltaics (plaques o panells solars)
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Inversors solars per connexió a xarxa



Estructura de suport dels mòduls; inclou sistema de fixació



Instal·lació elèctrica DC; inclou el cablejat, canalitzacions i quadre proteccions DC



Instal·lació elèctrica AC; inclou el cablejat, canalitzacions i quadre proteccions AC



Sistema de seguretat de posada a terra



Sistema i connexió a xarxa interior



Sistema de monitoratge energètic



Sistemes de seguretat pel manteniment

Pel present projecte, es preveu la implantació de la instal·lació i els seus elements segons els plànols de definició
del projecte, tal i com es pot veure en aquesta imatge de detall

Figura 2. Layout distribució panells

DADES GENERALS ARQUITECTÒNIQUES

Tipus d’integració:

Coberta semiinclinada transitable

Inclinació (graus)

5º

Orientació (graus azimut)

+2º (sud-oest)
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TIPUS INSTAL·LACIÓ
Tipologia

Autoconsum Fotovoltaic amb compensació d’excedents, a xarxa interior

CUPS

ES0031405094624001EQ0F

Potència contractada/Tarifa

P1 55kW P2 55kW P3 55kW / 3.0A

Referència Cadastral

3589002DF2938N0001ZE

DADES PLANTA FOTOVOLTAICA
Nom que identifica la instal·lació

Fotovoltaica Autoconsum Poliesportiu Municipal Sant Quirze del Vallès

Grup i subgrup de classificació

b.1.1

Potencia pic (kWp)

41

Potència nominal (kW)

40

Tipus de connexió

Trifàsica

Tipus d’estructura suport

Estructura inclinada sobre teulat de xapa

INVERSOR/S DE POTÈNCIA
Número d’inversors de potència

2

Model d’inversor

2x Fronius Symo 20.0-3-M. Similar o equivalent, de característiques

iguals o superiors.
Potència dels inversors (kW)

20 + 20 = 40

Tensió/Freqüència

400/50Hz

CAMP FOTOVOLTAIC
Número total de mòduls

100

Tipus tecnologia i model

Crista·lins - JA Solar 410 W silver frame half-cut. Similar o equivalent, de

característiques iguals o superiors.
Potència dels mòduls (Wp)

410

Composició. Nº strings

1

Superfície Total

200 m2

Orientació del mòduls - azimut

+ 52º

Inclinació dels mòduls

20 º

Intensitat màxima mòdul Imp

9,79 A

Tensió màxima mòdul Vmp

41,88 V

Intensitat curtcircuit Isc mòdul

10,45A

Tensió circuit obert mòdul Voc

50,12 V

DADES GENERACIÓ
Estimació energia generada kWh/any

50.422

Producció específica KWh/KWp

1229,27

Estalvi de CO2

23.688 kg/any
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6. DESCRIPCIÓ DEL TIPUS D’INSTALꞏLACIÓ
La instal·lació fotovoltaica es connectarà en règim d’autoconsum directe, segons RD 1.699/2011 del
18 de novembre, pel qual es regula la connexió a la xarxa d’instal·lacions de producció d’energia
elèctrica de petita potència i RD 244/2019 pel que es regulen les condicions administratives, tècniques
i econòmiques de les modalitats de subministrament amb autoconsum.
Tota l’energia generada per la instal·lació es connectarà en règim d’autoconsum directe amb
compensació d’excedents. La tarifa és 3.0. A continuació es presenta un quadre explicatiu:

Potència contractada (kW)

Potència pic de la instal·lació
Fotovoltaica (kWp)

P1 – 55 P2 – 55 P3 – 55

41

Segons el RD244/2019 la modalitat d’autoconsum amb compensació d’excedents. Acollida a
compensació i la connexió es realitzarà en la instal·lació interior del titular al embarrat del quadre
elèctric principal.

Es decideix fer una primera instal·lació per realitzar autoconsum directe i en una segona fase
d’ampliació es valorarà la seva modificació i ampliació per reconvertir-la en autoconsum compartit.
De moment, per aquest tipus d’instal·lació que no generarà gairebé cap tipus d’excedent, no compensa
el sobre cost tècnic, econòmic i administratiu de fer-la col·lectiva.
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7. ESTUDI ENERGÈTIC I DE RENDIMENTS

7.1. Premisses de dimensionat

El dimensionament s’ha realitzat a partir dels següents paràmetres:


Taula de dimensionament del Poliesportiu, segons consums del establiment



Instal∙lació d’autoconsum segons RD244/2019



En l’elaboració del present Projecte es disposa dels plànols del Projecte As-built,. La informació
que no ha estat subministrada ha estat obtinguda per Som Confort Solar a les visites realitzades
al emplaçament.



Potència contractada en períodes 55kW P1, 55 kW P2, 55kW P3.



Situació geogràfica: La irradiació i temperatura local s’han obtingut de la base de dades de la
plataforma "Photovoltaic Geographical Information System" (PVGIS) desenvolupada pel
Centre de l’Energia de la Comissió Europea (Joint Research Centre) i amb el programa de
simulació PV∙SOL.



A continuació es pot veure l’orientació:
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1

3

2

Figura 3. Ubicació dels equips

Es plantegen les següents accions:



A la zona 1 els mòduls es col∙locaran a la coberta de xapa amb estructura inclinada.



El sistema s’ha dissenyat per tenir la màxima potència i optimitzar l’ombrejat existent.



A la zona 2 es on es troba l’inversor fotovoltaic, a dins, d’una habitació tècnica .



A la zona 3, serà el punt de baixada del cablejat DC fins inversor.

Es manté la distribució mantenint l’azimut de l’edifici.

La planta quedaria configurada de la següent manera:
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Nº de

Potència

Nº mòduls

Nº de

Inversor

Potència

AIGUA DE

mòduls

unitària

per sèrie

sèries

(kWn)

total (kWp)

LA NAU

10

10

2x20

41

S-SW

(Wp)
100

410

Per a dur a terme l’estimació de l’energia que produirà anualment la instal·lació, s’han utilitzat les
dades meteorològiques facilitades per PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System), de
l’Institute for Energy and Transport (IET) pertanyent al Joint Research Centre, de la Comissió Europea
(Unió Europea), per a la ciutat de Sant Quirze del Vallès. El PVGIS és una eina desenvolupada sota
l’acció SOLAREC per a contribuir a l’aplicació de les energies renovables a la Unió Europea com
una manera sostenible de subministrar l’energia a llarg termini mitjançant la realització de nous
desenvolupaments i tecnologies.

P h o t o v o l t a i c G e o g r a ph i ca l
System (PVGIS)

European Commission, Joint Research Centre Institute
for Energy, Renewable Energy Unit
Via Fermi 2749, TP 450, 210 27 Ispra (VA), Italy
tel: +39 0332 785273, fax: +39 0332 789268

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/

I nf orm a ti o n
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Les dades d’irradiació i temperatura en el punt del projecte segons PVGIS són les següents:

S’ha utilitzat el programa PV·SOL dibuixant la ubicació dels obstacles i de la instal·lació per obtenir
possibles pèrdues per ombrejat. En la simulació del PVsol s’han pres unes dades de radiació més
conservadores.
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Aigües de la nau

A continuació es presenten els resultats de la simulació de l’estimació de la producció anual que s’ha
realitzat amb el programa PV·SOL:

Tal i com es pot observar als resultats de la simulació, s’espera que la producció anual de la instal·lació
fotovoltaica se situï en 50.422 kWh i que el mes en el que s’assoleixi la punta de producció sigui el
mes de juliol, tal i com es pot observar a la següent figura, on apareix la representació gràfica de la
producció estimada diària per a cada mes i per unitat de potència instal·lada (kWh/kWp):
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Figura 4. Energia generada mes a mes

La cobertura solar estimada és la següent:

Figura 5. Cobertura solar mes a mes
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8. DESCRIPCIÓ DE LA INSTALꞏLACIÓ
La instal·lació fotovoltaica presenta una potència nominal de 40 kWn, composada per 100 mòduls
fotovoltaics de 410W amb una potència total pic de 41 kWp i es connectarà en regim d’autoconsum
en la línia interior de l’edifici. S’ha dissenyat amb 10 strings, de 10 mòduls.
Els mòduls s’instal·laran en una coberta de xapa amb poca inclinació s’instal·laran estructures
d’alumini fins a aconseguir un angle de 20º. Les estructures presentaran la orientació de l’edifici i la
inclinació total serà de 20 graus.
Coberta disponible :

Figura 6. Disponibilitat d’espais

La connexió dels mòduls es durà a terme mitjançant els connectors ràpids que duen incorporats.
En la configuració dels strings s’han tingut en compte els obstacles i possibles ombrejaments d’arbres
o edificis colindants.
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Els perfils seran d’alumini anoditzat i s’ancoraran sobre la coberta mitjançant cargols de rosca xapa
sobre els careners del teulat. Els mòduls es subjecten als perfils d’alumini mitjançant grapes de
subjecció.

A continuació es mostraran els paràmetres elèctrics definits per aquesta instal·lació:
String 1.1
String 1.2
String 1.3
String 1.4
String 1.5
String 2.1
String 2.2
String 2.3
String 2.4
String 2.5

N º m ò duls

P o t e nc ia
mò dul ( W)

V m p *C C ( V ) *

Imp M P P T
S tring C C ( A ) *

V o c C C ( V) *

M PPT 1

10

410

418,8

9,79

501,2

10,45

4.100

M PPT 1

10

410

418,8

9,79

501,2

10,45

4.100

M PPT 1

10

410

418,8

9,79

501,2

10,45

4.100

M P PT2

10

410

418,8

9,79

501,2

10,45

4.100

M P PT2

10

410

418,8

9,79

501,2

10,45

4.100

M PPT 1

10

410

418,8

9,79

501,2

10,45

4.100

M PPT 1

10

410

418,8

9,79

501,2

10,45

4.100

M PPT 1

10

410

418,8

9,79

501,2

10,45

4.100

M P PT2

10

410

418,8

9,79

501,2

10,45

4.100

M P PT2

10

410

418,8

9,79

501,2

10,45

100

T OT A L

Is c M P P T C C
(A )*

P o t e nc ia pic
( Wp)

4.100
41.000

*Condicions Standard de mesura (STC). 100W/m2, AM 1,5 i 25ºC temp

El dimensionament dels strings s’ha dissenyat de tal manera que la tensió de la mateixa es situï a
l’interval MPP o rang de tensió de l’inversor en el que aquest és capaç de seguir el punt de màxima
potència, optimitzant així el rendiment de la instal·lació.
La caixa de protecció de corrent continua inclourà: fusibles PV 1000 Vdc de 15 o 16 A gPV.
També s’incorporaràn descarregadors de sobretensions tipus II i el seccionador manual en càrrega
estarà incorporats dins del inversor com això ho acredita l’homologació de l’equip, per MPPT.
En cas d’instal·lar un inversor sense seccionador manual, s’incorporarà un seccionador extern de tall
en càrrega a la caixa de proteccions en continua.
A la sortida de la caixa de protecció de corrent continu, els strings aniran a l’inversor de potència que
es connectaran pels connectors destinats d’entrada per garantir els seguiments independent dels
seguiments definits.
A la sortida de l’inversor de potència hi haurà la caixa de protecció d’alterna per protecció de la línia
mitjançant un interruptor magneto-tèrmic,un relé diferencial de tipus A i un sobretensions d’alterna
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per transitòries, que aniran directament al quadre de protecció i mesura de la fotovoltaica, a la sortida
de la qual es connectarà amb el quadre principal del l’edifici.
L’inversor de potència i els quadres de protecció estaran al interior del edifici, a una paret interior
específicament reservada per aquesta instal·lació que es troba a una habitació tècnica a planta baixa.

La instal·lació i seguint el RD244/2019 comptarà amb el següent:
1. Un equip de mesura bidireccional que mesuri l’energia generada. Serà el mateix comptador de

companyia i que es troba a l’exterior.

Figura 7. Esquema de principi

La connexió es realitzarà en la línia interior de l’edifici. En el quadre principal del edifici, aigües avall
del IGA General.
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Figura 8. Punt de Connexió. Quadre general edifici

Totes les dades seran enviades via wifi mitjançant la monitorització del inversor i la seva plataforma
web.
Per tant s’instal·larà el meter corresponent i la connexió wifi via PLC amb cable per connectar amb
el router del edifici.

8.1. MÒDULS FOTOVOLTAICS I CAMP FOTOVOLTAIC

La instal·lació s’ha dissenyat amb mòduls mono-cristal·lins de 144 cèl·lules de 410 Wp de potència i
tecnologia mono-PERC i una eficiència d’almenys el 20,4%. Els mòduls compliran les següent
normatives i disposaran dels certificats següents:

-

Marcat CE segons la Directiva 2006/95/CE del Parlament Europeu.
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-

IEC61215 (UNE-EN 6125) per a mòduls fotovoltaics de silici cristal·lí per us
terrestre.

-

IEC 61730 (UNE-EN 61730, harmonitzada per la Directiva 2006/95/CE,
sobre la qualificació de la seguretat dels mòduls fotovoltaics.

-

Compliment de la norma UNE-EN 50380 sobre informació de les fulles
de dades i les plaques de característiques dels mòduls fotovoltaics.

-

Disposar de sistemes de qualitat en el seu procés de fabricació (normes ISO9001/
ISO14001).

-

Certificat amb control de PID (Potential Induced Degradation)

A continuació es mostren les característiques principals que han de complir com a mínim els mòduls
fotovoltaics

Especificacions del mòdul:
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La garantia del mòdul per desperfectes de fàbrica cobrirà com a mínim 10 anys, a més també garantirà
que la potència nominal real del producte arribarà com a mínim al 97% de la potència nominal
especificada a la placa del producte durant el primer any. A partir del segon any, la reducció anual de
la potència nominal real no superarà el 0,7% durant un període de 24 anys, de manera que en finalitzar
el vint-i-cinquè any, la potència nominal real arribarà com a mínim el 80% de la potència nominal
especificada a la placa del producte.

Imatge 13.

Mínima garantia

La caixa de connexions dels mòduls porta incorporats díodes de derivació que eviten la possibilitat
d'averia de les cèl·lules, per ombrejats parcials d'un o diversos mòduls. A més a més són de tecnologia
cel·la partida, amb la qual cosa es com si fossin dos mòduls en 1 i no afectaria si la meitat del mòdul
es queda en ombra. Els panells presenten connectors ràpids per a facilitar la connexió dels mòduls. El
marc està fet amb aliatge d’alumini anoditzat i el vidre que cobreix i protegeix les cèl·lules és d’alta
transparència i té un espessor de 3,2mm.
Es subministrarà el manual de instal·lació per compliment amb les estructures a ser instal·lades per
evitar pèrdues de garanties futures.
L’entrega dels mòduls solars es realitzarà separada per corrents de funcionament (IMPP), marcats pel
fabricant, per tal de minimitzar les pèrdues de connexionat (mistmach). Serà condició imprescindible
que el Flash test entregat pel fabricant tingui aquesta classificació i que els mòduls solars vinguin
marcats, per poder fer la distribució en el camp d’una manera ràpida i efectiva.
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8.2. INVERSOR O ONDULADOR

La funció bàsica d’aquest equip consisteix en convertir el corrent continu generat pels mòduls
fotovoltaics en corrent altern. La instal·lació constarà de dos inversors de 20 kWn.
L’inversor realitza el seguiment del punt de màxima potència del sistema (MMP) en el rang de
tensions indicat a la taula. És a dir, en cada moment, d’acord a les condicions meteorològiques,
l’inversor cercarà la tensió i intensitat de corrents màxims del sistema per a extreure la màxima
potència i així optimitzar la producció d'energia. Disposa de 2 seguidors del punt de màxima potència
(MMP) amb 2 àrees d’entrada diferenciades.
Els inversors hauran de complir amb la normativa vigent per a aquest tipus d’instal·lacions, amb la
següent normativa que se cita a continuació:


Directiva de Baixa Tensió 2014/35/UE



Directiva de Compatibilitat Electromagnètica 2014/30/UE



Compleix amb la normativa establerta en el Reial Decret 1669/2011 sobre connexió
d’instal·lacions fotovoltaiques de petita potència a la xarxa de baixa tensió:
o

Si la tensió a la línia de distribució cau per desconnexió de la mateixa o bé per
caiguda de la xarxa general, l'inversor no genera tensió en aquesta línia, fent
d'aquesta manera impossible el funcionament en illa, segons la norma UNE-EN
62116

o

La connexió automàtica a la xarxa es produeix quan la tensió de la xarxa està dintre
del rang comprès entre 340v i 440v i al mateix temps la freqüència de xarxa és dintre
del rang entre 49Hz i 51Hz. La desconnexió automàtica es produeix de forma
immediata quan la freqüència, la tensió, o ambdues no estan dintre dels límits
esmentats.

o

La desconnexió i reconnexió de l'inversor en el punt d'injecció es controlat pel
software. Aquest software i els seus retocs no són accessibles a l'usuari.

o

Reconnexió a la xarxa en 180seg. Quan la tensió i freqüència es trobin en els limita
establerts.

o

Compliment de separació galvànica segons normativa vigent.

o

Marcatge CE.
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S’adjuntaran els certificats per garantir el compliment de les citades normatives.

A continuació es detallen les principals característiques tècniques de l’inversor:

DADES TÈCNIQUES INVERSOR FRONIUS ‐ 20 KWn
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8.3. ESTRUCTURES, SUPORTACIÓ DE MÒDULS, ANCORAMENT I CERTIFICAT DE SOLIDESA

El sistema d’ancoratge i els elements estructurals utilitzats proporcionaran bona resistència als
agents atmosfèrics. L’estructura suportarà vents forts, segons els valors mínims recollits en el Codi
Tècnic d’Edificació (CTE), en el seu apartat sobre “Seguridad Estructural-acciones en la edificación”
(SE-AE), així com altres agents atmosfèrics (pluja, calamarsa, neu, etc.).
Alhora d’instal∙lar els mòduls, les grapes no han d’entrar en contacte amb el vidre davanter i no han
de deformar l'estructura.
Així mateix, cal assegurar que s'eviten efectes d’ombres de les grapes sobre el mòdul i el marc del
mòdul no es pot modificar en cap circumstància.
És imprescindible fer servir com a mínim quatre grapes per cada mòdul, dues grapes a cada costat
llarg del mòdul i seguir les instruccions del fabricant per no perdre la garantia.
S’instal·larà una estructura d’alumini amb inclinació sobre la teulada gecada existent. Aquesta
anirà taladrada i subjecte amb rematxes i els forats seran posteriorment segellats.

Figura 10. Estructura
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Figura 11. Exemple Estructura

El moviment de la guia de muntatge i el centre de les grapes s’haurà de fer sobre la superfície de les
fletxes.

Figura 12. Ubicació connectors/grapes

El conjunt s’haurà de dimensionar per a suportar les accions que determina el “Código Técnico de la
edificación” (CTE), en concret el document bàsic sobre “Seguridad estructural”, CTE SE-AE. Les
carregues a considerar són:
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Càrrega pel propi pes de l’estructura i mòduls (Acció permanent).



Càrrega pel pes de la neu (Acció variable).



Càrrega pel vent, frontal i de succió (Acció variable).

A continuació es detallen els càlculs de càrregues per la coberta:
Càlcul de les càrregues de vent

L’edifici on s’ubicarà la instal·lació fotovoltaica, està composada d’una cobrata de xapa grecada tipus
dens de serra amb corretges a cada 2,5 metres.
La xapa grecada té un espesor de 1mm2. Aquest tipus d’estructura es capaç de soportar un pes de
125kg/m2.
La càrrega que provocarà la instal·lació solar és la produïda per el propi pes de la instal·lació, més
les càrrgues del vent sobre ella mateixa, així com els pesos adicionals tals com la neu.

Càrrega deguda el pes de la instal·lació (qp)
Pes placa: 22,7 kg que por m2 serà = 22,7 kg /2,0 m2 = 11,35 kg/m2
Pes estructura: 5 kg/m2
Pes total de la instal·lació és de: 16,35 kg/m2 = 160,34 N/m2.

Càrrega deguda al vent (qe)
Són les produïdes pel vent, tant a tracció com a compresió.
El càlcul de les càrrgues de vent s’ha realitzat segons lo indicat al CTE (SE-AE)
El resultat es donat per la resta entre la càrrega de l’estructura buida i la càrrega deguda a la
instal·lació de panells solars.
La càrrega total és:

qe  qb  ce  c p
On:

qb  0,5    vb

2

 = Densitat de l’aire = 1,25 Kg/m3
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Vb= Valor bàsic de la velocitat del vent por zones. La zona es pren del mapa de la figura 1.
Ce= Coeficient d’exposició en edificis de fins a 8 plantas. Valor constant de 2.
Cp= Coeficient eòlic o de presió. En aquest cas, cubierta dents de serra, es pren el valor segons la
tabla D8.
En aquest cas, Sant Quirze del Vallès es dtroba dentro de la zona C, per aquesta zona, el valor de
la càrrega es de C= 0,52 kN/m2

Figura 1: zonificació del vent

qb  0,5    vb =0.5x1.25x0.522=0.169
2

Per el càlcul del coeficient de pressió exterior, es preñen els valors del CTE de la taula D.8
(cobertes en dents de serra), essent la dirección del vent la que es motra en la figura.
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Ce= 2
Cp es prent per un valor d’inclinación de 15º (valor de inclinación dels panells 20º), i per les zones
F, G y H de la coberta.
Cp(F)= -0.9 0,2
Cp(G)= -0.8 0,2
Cp(H)= -0.3 0,2
Para fer el cómput global de les càrregues de la coberta, donat que els panells están repartits per
tota la coberta, es prem el valor més desfavorable.
Cp(F)= -0,9 0,2
Força a compressió:

qe  qb  ce  c p = 0.169 x 2x 0.2 = 0.0676

kN/m2
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Força a tracció:

qe  qb  ce  c p = 0.169 x 2x 0.9 =0.3042

kN/m2

Càrregues degudes a la neu (qn)
Les càrregues de neu varien en funció de les zones climàtiques d’hivern i de l’alçada respecte el
mar.
Les zones climàtiques es donen a la figura E.2. El punt en qüestió, es trova en la zona 2.
La alçada de la ubicació respecte el mar és de 188 metros.
Amb aquestes dades, es prem el valor de la càrrega de neu de la taula E.2.
Per una alçada de 188m, a la zona 2, la càrrega de neu és de 0,4 kN/m2 en horizontal.
El panel está a 20 º respecte a la horitzontal, per lo que la càrrega extra deguda a la neu seráàde
0,4 kN/m2 x cos20: 0.375
Es considerarà doncs la càrrega = 0.375 kN/m2

Càrrega total sobre la coberta:
Criteri de combinació d’accions:

qt  1,35  q p  1,5  qv  0,5 1,5  qn

kN/m2

qt = 1.35x 0.1635 + 1,5 x 0.0676 + 0,15 x 0.375 = 0.378 kN/m2
La càrrega máxima que haurà d’aguantar la coberta deguda a la instal·lació fotovoltaica és de 38,5
kg/m2, la qual es menor a la carga mínima que aguanta la mateixa.
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Hipòtesis amb tracció: pes propi menys tracció deguda al vent
qt = 1.35x 0.1635 - (1,5 x 0.3042) = - 0,2355 kN/m2
La tracció esperada máxima es situará en 24,014 kg/m2

Andrés Cano Pardo
Enginyer Tècni Industrial
COL CETIB 26548

8.4. TRAÇAT LÍNIA DE DISTRIBUCIÓ

La línia de distribució en CC discorrerà per la coberta amb safata metàl·lica de 200x60, els conductors
aniran enganxats al teulat fins trobar la baixant a la paret nord, des d’allà s’entrarà a l’habitació tècnica
d’ubicació dels inversors.`
Des de la paret d’instal·lacions fins al quadre General, que és realitzarà la connexió, s’ha de tornar a
sortir de l’habitació tècnica, entrar al gimnàs i anar a connectar al quadre general.
Aquesta baixada es farà amb canal PVC gris d’interior de 250x100mm.
Les proteccions estaran ubicades a l’habitació tècnica i a l’entrada sota el quadre general.
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8.5. LÍNIA D’EVACUACIÓ CC

El càlcul del cablejat s’ha realitzat segons defineix el REBT (Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió) a “Instruccions Tècniques Complementàries per a Baixa Tensió” (ITC-BT-07,ITC-BT-19 i
ITC-BT-40).
Els càlculs preveuen que la caiguda de tensió total (CC+CA) sigui inferior al 1,5%, tots els conductors
són de coure i per a ús en intempèrie, resistents als raigs ultraviolats i lliures d’halògens. Els cables
s’instal·laran sota dels mòduls i/o amb canal de distribució.
Els criteris utilitzats han estat:


Caiguda màxima de tensió admissible: Caiguda de tensió CC i AC menor a 1’5% en
condicions estàndard ( 25ºC-1000 W/m2).



Intensitat màxima admissible pel cable en servei permanent segons defineix el REBT per
cada tipus de conductor i de canalització. Segons la ITC-BT-40, el cables han estat
dimensionats per una intensitat no inferior a 125% de la màxima intensitat generada pel
generador.



El recorregut s’ha projectat de forma que minimitzi les distàncies per evitar pèrdues per
caigudes de tensió. El cable fotovoltaic és tipus ZZ-F (AS) 0,6/1 kV flexible Designació
UNE21123. El cablejat solar estarà molt ben identificat, indicant la sèrie i polaritat, al final
de cada sèrie, per poder facilitar les tasques d’identificació i manteniment.



Tots els conductors d'interiors són del tipus no propagador de flama i lliure d'halògens. RZ1K(AS) 0,6/1KV

A continuació es defineixen les característiques i extensions necessàries de conductors per a realitzar
el cablejat de la instal·lació per a cada un dels següent trams definits:



Tram 1 Cablejat CC entre mòduls i fins la caixa fuscibles de CC
Uneix les sèries o strings de mòduls amb la caixa de connexió de protecció en continu i
seguidament amb l’inversor de potència.
Els conductors que connectaran els strings dels mòduls fotovoltaics a les caixes de connexió es
disposen les proteccions de corrent continu són específics per a instal·lacions solars. Presenten
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una secció de 4 mm², són de coure flexible i aïllat amb doble capa tipus ZZ-F (AS) 1,8/1 kV.
Seguidament es conduiran fins als inversor. La coberta del cable serà de color negre (pol
negatiu) i de color vermell (pol positiu, o bé amb marcatge amb cinta identificativa).
Les característiques mínimes d’aquest cablejat es:
o

Cables específics per a instal·lacions fotovoltaiques, lliure d’halògens, classe 5, segons UNEEN 60228.

o

Alta seguretat

o

Resistència a al intempèrie i raigs ultraviolats. EN 50618 i TUV 2Pfg1169-08

o

Treball a altes i baixes temperatures (-40ºC fins a 120º)

o

Presència d’aigua: AD8 submergida

o

Vida útil, 30 anys segons UNE-EN 60216-2

o

No propagació de flama segons UNE-EN 60332-1 e IEC 60332-1

o

Lliure d’halògens segons UNE-EN 60754 e IEC 60754

o

Reacció al fog CPR Eca, segons norma EN50575

Els cables s’etiquetaran per tal de facilitar la seva identificació, tant a la instal·lació en CC com en
CA. Es disposarà de connectors tipus multicontact MC4 de 6 mm2 per a la connexió entre conductors
i mòduls. Els mateixos connectors impedeixen connectar-los erròniament. En alguns strings parts es
necessari realitzar uns allargaments per unió dels mòduls en la mateixa sèrie, s’utilitzarà cable de 6
mm2 i es realitzaran amb connectors MC4.

La unió del string entre fileres es farà protegit per l’estructura. Es posarà canal de 250x100 per
exteriors per recollir tot el cablejat fins a la caixa de CC, en aquest cas tenim 10 strings, 20 cables de
6 mm2 + el terra de 6mm2 en el primer tram fins al quadre proteccions CC i segon tram fins al inversor,
més el cablejat de protecció de terra.
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Tram 2. Cablejat de sortida des de la caixa de protecció de corrent continu fins a
l’entrada de l’inversor de potència.
El cablejat de sortida de la caixa de protecció serà de 6 mm², són de coure flexible i aïllat amb
doble capa tipus ZZ-F (AS) 0,6/1 kV. Seran 1 serie i entrarà al inversor, per fer mesura dels
strings amb el corresponent connectors multicontact compatibles amb l’inversor.

8.6. LÍNIA DE DISTRIBUCIÓ EN CA

El càlcul de les seccions del cablejat en corrent altern (des de la sortida de l’inversor) asseguren una
caiguda de tensió total (CC+CA) admissible del 1,5 % com a màxim.



Tram 3. Cablejat des de la sortida de l’inversor fins al quadre de protecció en corrent
altern ubicat al costat del inversor
Els cables a instal·lar en el tram de l’inversor fins al quadre de protecció en corrent altern serà
cable amb designació RVZ1-K (AS) 0,6/1 KV, 4 x 10mm2 de secció. Aniran per canal
metàl·lica de 100x60 preparat per interiors.
El cablejat anirà sota safata aïllant amb tapa segons indica la ITC-BT30, amb temperatura de
servei de -25ºC a +90ºC. Segons EN50085-1.



Tram 4. Cablejat des del quadre general CA fins al quadre de protección i mesura de la
Fotovoltaica.

A la sortida del inversor de potència fins l’entrada del quadre de protecció i mesura general del edifici
on es farà la connexió, segons el RD244/2019 ubicat a la Planta 0 i d’aquí a la caixa d’embarrats on
es connectarà amb la línia interior del edifici ubicat a la planta 0, al quadre general. La distancia
estimada es de 23 metres i el recorregut interior/exterior. El baixant del cablejat es realitzarà per
l’exterior del edifici, per la façana nord del edifici i en algun moment pel fals sostre. El cable té
designació RVZ1-K (AS) 0,6/1 KV serà de 4X16+TT16 mm2.
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8.7. DISPOSITIUS DE PROTECCIÓ

8.7.1. Dispositius de protecció de corrent continu

Incorporar les proteccions per a sobretensions i sobreintensitats.
Igualment s’ha considerat convenient instal·lar proteccions de continua exterior. Serà una caixa amb
1 entrada i 1 sortida. La caixa serà de doble aïllament i tindrà un grau de protecció IP65, estan
equipades amb porta-fusibles seccionables 1000 Vdc per a protegir la sèrie de mòduls amb una
intensitat superior a la corrent de disseny per a cada sèrie i per a protegir de possibles corrents que
pogueren danyar l’inversor. Cada fusible de corrent continu serà de 15 o 16A gPV, valor suficient per
a suportar els corrents de curtcircuit de cada sèrie.
Si l’inversor no incorpora seccionador, s’implementarà un seccionador de tall en càrrega
específicament dissenyat per a evitar l’arc elèctric en corrent continu. El tancament es realitza en
mil·lèsimes de segon, pel que s’evita la possibilitat de produir-se un arc elèctric.
Aquesta caixa estarà a la planta coberta, a la paret nord d’instal·lació, al costat del inversor.
Elements:


Fusibles per a protegir el pol positiu i negatiu de cada string. Els fusibles seran específics per
plantes fotovoltaiques, unipolars, de tensió assignada 1000V, (classe gPV segons la norma
IEC60269-6), de 15A, valor suficient per a suportar els corrents de curtcircuit de cada sèrie,
unipolars i disposaran de base portafusible articulat de dimensions 10x38 mm per a carril DIN,
100V, fins a 32A amb compliment de la normativa europea 2002/95/EC RoHs.



Sobretencions CC Clase 2

A la sortida del inversor de potència es col·locarà una caixa de protecció per la part d’altern, en que
inclourà el següent:


Interruptor magnetotèrmic. A la sortida del inversor, s’instal·larà un interruptor tetrapolar de
80A, poder de tall mínim de 6kA, Curva C - Compliment normes EN60947-2, EN60898- 1.



Interruptor automàtic diferencial tipus A per a la instal·lació, amb l’objectiu de protegir a les
persones de les derivacions causades per fallides d’aïllament entre els conductors actius i terra
o massa dels aparells. La protecció es realitzarà amb un interruptor diferencial 80A calibrat a
una sensibilitat 30mA segons, IEC61008-1.
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Protector sobretensions transitòries i permanents en alterna tipus 2.



Proteccions incloses en l’inversor (certificat i homologat):
 Vigilant d’aïllament. Amb l’objectiu de detecció de qualsevol fallida a terra entre un o

els dos pols i terra. En la suposada fallida a terra, primere es desconnectarà la part de
continu i posterioement curcircuitantn i posant el mateix a terra, amb l’objectiu de porta
a cero la tensió del sistema CC
 Interruptor automàtic d’interconnexió a la xarxa. Aquestes proteccions estàn incloses a

l’inversor, programant els següents valors llindar pels interruptors de desconnexió.


Màxima i mínima freqüència: 48-51 Hz.



Màxima i mínima tensió: 340V i 440 V.

 Altres proteccions: Polarització inversa, sobretensions a l’entrada i la sortida, sobre-

temperatua de l’equip i protecció anti-illa.
Aquestes mesures estan especificades en el certificat del fabricant conforme compleixen les anteriors
proteccions. La línia a la sortida d’aquesta caixa de protecció anirà al quadre general ubicat en la
planta baixa del edifici.

8.8. CONNEXIÓ A LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D’ENDESA

La planta Fotovoltaica es connecta en la línia interior de l’edifici.
Cal destacar que l’Equip de mesura existent a la TMF del subministrament de l’edifici ha de ser
bidireccional segons indica la normativa i ha de complir amb el reglament de Punts de Mesura RD1110/2007 i amb les condicions tècniques que la companyia elèctrica distribuïdora imposi, utilitzant
els equips homologats descrits a la normativa vigent. A continuació es mostra l’esquema de connexió:
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Figura 13. Connexió segons ITC BT 40

8.9. CONNEXIÓ A TERRA

Segons el REBT en la seva ITC-BT40 indica que per instal·lacions interconnectades a una xarxa de
distribució pública que tingui el neutre posat a terra, el esquema utilitzat serà TT y se connectaran les
masses de la instal·lació i receptors a una terra independent de la del neutre de la xarxa de distribució
pública.
L’objectiu de la connexió a terra és derivar la tensió que poguès arribar a les masses de la instal·lació
(marcs dels mòduls, estructura, etc) a terra, aconseguint d’aquesta forma una tensió 0. D’aquesta
manera, s’aconsegueix disminuir el risc d’accident a les persones i/o averies en els equips electrònics.
Aquestes mesures consisteixen en la posta a terra de les masses i dispositius de tall per derivació de
corrent de defecte a terra. Aquest darrer dispositiu consisteix en un interruptor diferencial que
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provoqui l’obertura automàtica de la instal·lació quan la suma vectorial de les intensitats mesurades
assoleix un valor predeterminat. S’utilitzarà sensibilitat de IA = 30 mA en la part de CA per les
característiques de la instal·lació.
En el costat de CC s’utilitzarà un vigilant d’aïllament, incorporat dins de l’inversor i que efectua la
mateixa funció que en la part de Corrent Altern. La instal·lació de connexió a terra es realitzarà segons
les instruccions ITC BT 018 del Reglament. Per les característiques de local mullat en aquest tipus de
instal·lacions, el valor de la resistència de terra serà tal que, qualsevol masa no doni tensions de
contacte superior a 24V. L’objectiu es obtenir un valor inferior a 15Ω.
La connexió de terra consta de les parts següents:


Preses de terra.



Conductors de terra.



Borns de connexió a terra



Conductors de protecció.

Els conductors de terra es senyalitzaran amb bandes adhesives de color groc i verd i la secció del cable
de terra final serà de 16 mm². En la instal·lació es realitzaran les comprovacions pel instal·lador
autoritzat tal com recull el Reial Decret 842/2002, en la instrucció ITC-BT-05, i segons el procediment
de la norma UNE 20460-6-61. Per tal d’assegurar que no es produiran transferències de defectes a la
xarxa de distribució es mantindrà una distancia mínima de 15 m de qualsevol Centre de transformació
segons ITC BT 18 punt 11 en el cas en que la resistivitat no sigui elevada (<100 ohmsꞏm), en altres
casos es calcularà segons la norma.
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9. ESTUDI DE VIABILITAT TÈCNIC I ECONÒMIC
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Figura 14. Taula amortització

10.

BALANÇ MEDIAMBIENTAL

10.1. CANVI CLIMÀTIC

L’activitat humana altera la composició de l’atmosfera, produint un escalfament global del planeta
amb el nomenat efecte hivernacle.
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La utilització del petroli, gas natural i carbó per la generació d’energia, són uns dels principals
causants de les emissions de CO2 a l’atmosfera, causant directe de l’efecte hivernacle. Com principals
efectes podem nombrar:


Augment de la temperatura.



Fusió dels casquets polars.



Augment del nivell del mar.



Pèrdua de la biodiversitat (espècies animals i vegetals)



Condicions meteorològiques extremes (sequera – inundacions)



Descens de les precipitacions.



Fam als països més pobres.

10.2. BALANÇ ENERGÈTIC

L’energia fotovoltaica ajuda a disminuir les emissions de contaminants al medi ambient dels principals
gasos d’efecte hivernacle, com són, el CO2, SO2 i NOx.
D’acord a la Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) 2015 de
l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, la producció d’un kWh implica l’emissió de 0,36 kg de diòxid
de carboni (tenint en compte el mix de producció peninsular).
D’acord a la simulació de la producció duta a terme, la producció anual de la instal·lació serà de
50.422 kWh. Tenint en compte el rati anteriorment esmentat (0,36kg CO2/kWh), l’energia elèctrica
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produïda per la instal·lació suposarà un estalvi de 23.688 kg de diòxid de carboni anual respecte a les
emissions que s’haurien produït generant-la a partir d’altres fonts (d’acord al mix peninsular del 2014).

POSSADA EN MARXA I RECEPCIÓ DE L'OBRA

11.

11.1. PROVES DE LA INSTALꞏLACIÓ

Una vegada realitzat tot el connexionat i realitzada la corresponen configuració definida pels
fabricants dels equips, l’instal·lador realitzarà la configuració i proves pertinents de funcionament.
Que com a mínim seran:
-

Tensió Voc dels strings

-

Tensió Vmp dels strings en càrrega

-

Amperatge dels strings amb mesura de la irradiació solar W/m2

-

Freqüencia d’alterna del equip inversor en funcionament

-

Tensió del equip inversor en funcionament

-

Proves de dispar dels diferencials

-

Medicions de terra

11.2. POSADA EN MARXA

Una vegada fet les proves de la instal·lació, aquesta restarà aturada fins la seva legalització final.
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ANNEX 1.
CÀLCUL DE LA PRODUCCIÓ I SIMULACIÓ
FOTOTOVOLTAICA
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ANNEX 2.
INFORMACIÓ TÈCNICA DELS EQUIPS
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DOCUMENT II:
MEMÒRIA DE CÀLCUL
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1. CÀLCUL DE LINEA DE DISTRIBUCIÓ
1.1

Càlcul de seccions

Pel càlcul dels conductors de potència, s’han seguit les següents directrius de disseny, segons defineix
el R.E.B.T (Reglament Electrotècnic de Baix Tensió). Tot el cablejat complirà la normativa CPR
(Construction Product Regulation)/EN 50575, reglament emès per la Unió Europea per garantir que
tot el cablejat utilitzat en instal·lacions permanents de tota la Unió Europea siguin avaluats, classificats
i aprovats sota un únic criteri. El fabricant adjuntarà la DoP ( Declaració de prestacions) i el marcat
CE.
Segons la ITC-BT 40 del REBT, el cablejat ha de estat dimensionat per una intensitat no inferior al
125% de la màxima intensitat del generador i la caiguda de tensió entre el generador i el punt de
connexió o a la instal·lació interior, no serà superior al 1,5% per a la intensitat nominal.
-

Caiguda màxima de tensió admissible. Es pren com a base que la caiguda de tensió en el costat
de CC sigui inferior a 1,5%, en condicions estàndard (25º-1000W/m2)

-

S’utilitza la següent fórmula per instal·lació monofàsica.

𝑠=
-

2 × 𝜌 × 𝐿 × 𝐼 × 𝑐𝑜𝑠 𝜙
[𝑚𝑚2]
𝑐𝑑𝑡

S’utilitza la següent fórmula per instal·lació trifàsica.

𝑠=

1,73 × 𝜌 × 𝐿 × 𝐼 × 𝑐𝑜𝑠 𝜙
[𝑚𝑚2]
𝑐𝑑𝑡

On,
S= Secció dels conductor, en mm2 L= Longitud de la línia, en metres C= Conductivitat: 0,0168
Cu
I= Corrent que es transporta (W)
Cdt = Caiguda de tensió (V)
U= Tensió (V)
Aquest conductors estan a la intempèrie i sotmesos al raigs solars. Per això s’ha calculat la resistivitat
del conductor a 80º de temperatura.
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-

Intensitat màxima admissible por el cable en servei permanent: Segons les indicacions del REBT
per cada tipus de conductor i tipus de canalització. (ITC-BT- 07,ITC-BT-19 i ITC-BT-40).

-

Segons la ITC-BT-40, el cablejat deuen ésser dimensionats per una intensitat no inferior a 125%
de la màxima intensitat generada pel generador. La intensitat màxima admissible pel cable
durant un temps determinat: la corba de fusió del conductor ha de ser més alta que la de les
proteccions tèrmiques.

Els criteris utilitzats han estat:


Caiguda màxima de tensió admissible: Caiguda de tensió CC i CA menor a 1’5% en condicions
estàndards ( 25ºC-1000 W/m2).



Intensitat màxima admissible pel cable en servei permanent segons defineix el REBT per cada
tipus de conductor i de canalització. Segons la ITC-BT-40, el cables han estat dimensionats per
una intensitat no inferior a 125% de la màxima intensitat generada pel generador.



El recorregut s’ha projectat de forma que minimitzi les distancies per evitar pèrdues per caigudes
de tensió. El cable de corrent continu de les sèries de les plaques és tipus ZZ-F (AS) 1,8 kV
flexible de coure designació UNE21.123. Cada línia portarà molt bé identificat la sèrie i la
polaritat del cable.



La resta de conductors són del tipus de coure no propagador de flama i lliure d'halògens.
Aïllament XLP i tensió de servei 0,6/1 kV, denominació RZ1-K(AS)0,6/1KV Cu.



Els colors seran els següents:



Conductors actius de potència en corrent altern s’utilitzaran per fases els colors marró, negre i
gris.



Conductor de protecció bicolor groc i verd



Conductor del neutre color blau



Color negre pel negatiu i vermell pel positiu en corrent continu. Si s’utilitza un únic color serà
de color negre indicant sempre la polaritat dels cables.

Per la part del corrent altern s’utilitzaran les següents fórmules:
1. Càlcul corrent del circuit


Per línies monofàsiques
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𝐼=

𝑃
[𝐴]
𝑉𝑥Cosφ

On,
I, corrent del circuit en A
P, és la potència del circuit en W
U, tensió de fase sistema en V
Cosφ, factor de potència


Per línies Trifàsiques

On,
𝐼=

𝑃
[𝐴]
1,73𝑥𝑉𝑥Cosφ

I, corrent del circuit en A
P, és la potència del circuit en W
U, tensió de fase sistema en V
Cosφ, factor de potència

Circuit 1: Cablejat entre mòduls. STRINGS fins a caixa de protecció corrent continu i entrada
de inversor de potència.
Totes les connexions entre mòduls es faran amb el cablejat que porten el propis mòduls, però quan
calgui cobrir una distancia més llarga entre mòduls del mateix string que la que assoleixin els cables
estàndards dels mòduls es farà servir cablejat de 6 mm2. Aquestes connexions es faran amb connectors
ràpids tipus MC4.
Segons el REBT, es busca la menor secció que compleixi amb el criteri de la màxima intensitat
admissible. Aquests ramals es realitzaran amb conductor de coure a l’aire amb aïllament elastòmer
reticulat lliure d’halògens per esser molt recomanat per a instal·lacions a la intempèrie i suportar altes
temperatures de servei (120ºC temp. servei permanent).

Projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 40 kWn al
Poliesportiu Municipal de Sant Quirze del Vallès

El cable en CC entre connexió de mòduls i de les caixes de protecció fins a inversors serà un cable
unipolar flexible, lliure d’halògens, amb denominació tècnica ZZ-F (AS) 1,8KV especials per a
instal·lacions fotovoltaiques.
Els colors del cable seran negre (-) i vermell (+), d'acord amb la codificació de colors d'una instal·lació
de corrent continu.
El cable en CC ha d’ésser dissenyat per a resistir les condicions extremes que es donen en las
instal·lacions fotovoltaiques.

Tramo
String 1.1
String 1.2
String 1.3
String 1.4
String 1.5
String 2.1
String 2.2
String 2.3
String 2.4
String 2.5

Tensión
418
418
418
418
418
418
418
418
418
418

Material
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu

L (AC) m
43
85
46
88
53
94
55
97
57
98

Tramo
String 1.1
String 1.2
String 1.3
String 1.4
String 1.5
String 2.1
String 2.2
String 2.3
String 2.4
String 2.5

S Cable(mm2)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

P Pot.(W)
42,81
84,63
45,80
87,61
52,77
93,59
54,76
96,57
56,75
97,57

% Perd
1,04%
2,06%
1,12%
2,14%
1,29%
2,28%
1,34%
2,36%
1,38%
2,38%

CDT
(DESEADA)

1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%

Corrección(A)
12,88
12,88
12,88
12,88
12,88
12,88
12,88
12,88
12,88
12,88

TUBO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

P(W)
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100

Aislante
EPR
EPR
EPR
EPR
EPR
EPR
EPR
EPR
EPR
EPR

I(A)
9,79
9,79
9,79
9,79
9,79
9,79
9,79
9,79
9,79
9,79

CDT (V)
2,51
4,95
2,68
5,13
3,09
5,48
3,21
5,65
3,32
5,71

CDT (%)
0,60%
1,18%
0,64%
1,23%
0,74%
1,31%
0,77%
1,35%
0,79%
1,37%

Disposición
Manguera
Manguera
Manguera
Manguera
Manguera
Manguera
Manguera
Manguera
Manguera
Manguera

D(A/mm2)
1,63
1,63
1,63
1,63
1,63
1,63
1,63
1,63
1,63
1,63

I admis(A)
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64

Circuit 2AC: Cablejat des de sortida de cada inversor de potència fins a la caixa de protección
de CA i cablejat des de la sortida de la caixa de protección de CA fins a la Quadre General
Edifici.
A la sortida de cada inversor de potència el cablejat es farà amb cable RZ1-K(AS)0,6/1KV Cu de
4x16mm2+TT de secció, anirà fins a la caixa de protecció de CA. Aquest cablejat anirà sobre safata
de 60x100
A la sortida General el cable serà de 4x16mm2+TT

Nºde Linea

Nombre

Tensión

Material

L (AC) m

CDT
(DESEADA)

TUBO

P(AC)W

Aislante

Disposición

1

Evacuación

Trifásico

Cu

25

1,5%

NO

40000

EPR

Manguera

cos f
1

S Cable(mm2)
16

P Pot.(W)
279,02

% Perd
0,70%

I(A)
57,74

U(V)
400

CDT (V)
2,79

CDT (%)
0,70%

D(A/mm2)
3,61

I admis(A)
91

Nºde Linea
1

Corrección(A)
72,17
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DOCUMENT III:
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
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1. DADES DE L’OBRA
Tipus d’obra: Instal·lació solar fotovoltaica sobre coberta de Xapa al Poliesportiu de Sant Quirze del
Vallès.
Ubicació de l’obra: Carrer Del Priorat S/N -08192 – Sant Quirze del Vallès
Promotor de l’obra: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Autor del Projecte i d’aquest estudi: Enginyer tècnic - Andrés Cano Pardo (Col. Núm. 26.548)

2. NORMATIVA VIGENT
La legislació vigent en matèria de seguretat i salut que s’ha de complir es la següent:
 Ordre de 20 de maig de 1952 per la qual s’aprova el “Reglament de seguretat i higiene del

treball a la indústria de la construcció.
 Ordre de 28 d’agost de 1970 per la qual s’aprova “L’Ordenança del treball per les indústries

de la construcció, vidre i ceràmica”
 Ordre de 9 de març de 1971 on s’aprova “L’ordenança general de seguretat i higiene al

treball”
 Ordre de 31 d’agost de 1987 sobre “Senyalització, abalisament, neteja i finalització d’obres

fixes en vies fora de població”.
 Resolució 4/11/1988 de 30 de novembre de 1988 sobre les “Distàncies reglamentàries d’obres

i construccions a línies elèctriques”.
 Directiva 92/57/CEE de 24 de juny de 1992 per la que s’aproven les “Disposicions mínimes

de seguretat i salut que han d’aplicar-se en les obres de construcció temporals o mòbils”.
 Llei 31/1995 de 8 de novembre de 1995 per la qual s’aprova la “Llei de prevenció de riscos

laborals”.
 Reial Decret 39/1997 de 17 de gener de 1997 pel qual s’aprova el “Reglament dels serveis de

prevenció”.
 Reial Decret 485/1997 de 14 d’abril de 1997 pel qual s’aproven les “Disposicions mínimes en

matèria de senyalització, de seguretat i salut en el treball”.
 Reial Decret 486/1997 de 14 d’abril de 1997 sobre les “Disposicions mínimes de seguretat i

salut als llocs de treball”. Deroga alguns capítols de l’Ordenança de Seguretat i Higiene en el
treball.
 Reial Decret 487/1997 de 14 d’abril de 1997 sobre les “Disposicions mínimes de seguretat i

salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dors
lumbars, pels treballadors.
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 Reial Decret 488/1997 de 14 d’abril de 1997 sobre les “Disposicions mínimes de seguretat i

salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització”.
 Reial Decret 664/1997 de 12 de maig de 1997 de “Protecció dels treballadors vers els riscos

relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball”.
 Reial Decret 665/1997 de 12 de maig de 1997 de “Protecció dels treballadors vers els riscos

relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball”.
 Reial Decret 773/1997 de 30 de maig de 1997 pel qual s’aproven les “Disposicions mínimes

de seguretat i salut, relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual”.
 Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol de 1997 pel qual s’aproven les “Disposicions

mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball”.
 Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1997 pel qual s’aproven les “Disposicions

mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció”. Transposició de la Directiva
92/57/CEE.
 Ordre de 12 de gener de 1998 on s’aprova el model de llibre d’incidències en obre de

construcció.
 Reial Decret 614/2001 de 8 de juny de 2001 sobre “Protecció contra risc elèctric”
 Reial Decret 374/2001 de 6 d’abril de 2001 sobre la “Protecció de la salut i seguretat dels

treballadors vers els riscos relacionats amb l’exposició a agents químics durant el treball”.
 Reial Decret 836/2003 de 27 de juny de 2003 pel qual s’aprova la “Instrucció tècnica

complementària MIE-AEM 2 del reglament d’aparells d’elevació i manutenció referent a gruestorre desmuntables per obres”.
 Llei 54/2003 de 12 de desembre de 2003 per la qual es “Reforma del marc normatiu de la

prevenció de riscos laborals”.
 Reial Decret 2177/2004 de 12 de novembre de 2004 sobre les “Disposicions mínimes de

seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball en matèria de treballs
temporals en alçada”.
 Reial Decret 286/2006 de 10 de març de 2006 sobre la “Protecció de la salut i seguretat dels

treballadors vers els riscos relacionats amb la exposició al soroll”.
 Reial Decret 396/2006 de 31 de març de 2006 sobre les “Disposicions mínimes de seguretat i

salut aplicables als treballs amb risc d’amiant”.
 Reial Decret 604/2006 de 19 de maig de 2006 pel qual es modifica el RD39/1997, pel qual

“S’aprova el reglament dels serveis de prevenció” i també es modifica el RD 1627/97, pel qual
“S’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció”.
 Llei 32/2006 de 18 d’octubre de 2006 s’aprova la “Llei reguladora de la subcontractació en el

sectorde la construcció”
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 Reial Decret 337/2010 de 23 de març de 2010 pel qual es modifica el RD 39/1997,

RD1109/2007 i RD 1627/1997.
 Ordre TIN/1071/2010 de 27 d’abril de 2010 sobre “Requisits i dades que han de complir les

comunicacions d’apertura o de represa d’activitats en els centres de treball”,
 En diversos BOE s’aproven normatives pels diferents equips de protecció individual.

3. INTRODUCCIÓ.
La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals, modificada per la llei
25/2009, modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el llibre accés a les
activitats de servies i el seu exercici, té per objecte la determinació del cos bàsic de garanties i
responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors davant
els riscs derivats de les condicions de treball/feina.
Com a llei estableix un marc legal a partir del qual les normes reglamentàries aniran fixant i concretant
els aspectes més tècnics de les mesures preventives.
Aquestes normes complementàries queden resumides a continuació:
1. Disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.
2. Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut a la feina.
3. Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització per part dels treballadors dels

equips de treball.
4. Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
5. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització per part dels treballadors

d'equips de protecció individual

4. DRETS I OBLIGACIONS.
4.1.

DRET A LA PROTECCIÓ ENFRONT DELS RISCOS LABORALS.

Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut a la feina.
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A aquest efecte, l'empresari realitzarà la prevenció dels riscos laborals
mitjançant l'adopció de quantes mesures calguin per a la protecció de la
seguretat i la salut dels treballadors, amb les especialitats que es recullen en els
articles següents en matèria d'avaluació de riscos, informació, consulta,
articipació i formació dels treballadors, actuació en casos d'emergència i de risc
greu i imminent i vigilància de la salut.
4.2.

PRINCIPIS DE L'ACCIÓ PREVENTIVA.

L'empresari aplicarà les mesures preventives pertinents, d'acord amb els següents principis
generals:
a. Evitar els riscos.
b. Avaluar els riscos que no es poden evitar.
c. Combatre els riscos a l'origen.
d. Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció

dels llocs de treball, l'organització del treball, les condicions de treball, les
relacions socials i la influència dels factors ambientals a la feina.
e. Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual.
f.

Donar les degudes instruccions als treballadors.

g. Adoptar les mesures necessàries a fi de garantir que només els treballadors

que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones
de risc greu i específic.
h. Preveure les distraccions o imprudències no temeràries que pogués cometre el

treballador.

4.3.

AVALUACIÓ DELS RISCOS.

L'acció preventiva a l'empresa es planificarà per l'empresari a partir d'una avaluació inicial
dels riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors, que es realitzarà, amb caràcter general,
tenint en compte la naturalesa de l'activitat, i en relació amb aquells que estiguin exposats
a riscos especials. Igual avaluació haurà de fer-se amb ocasió de l'elecció dels equips de
treball, de les substàncies o preparats químics i del condicionament dels llocs de treball.
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D'alguna manera es podrien classificar les causes dels riscos en les categories següents:
a. Insuficient qualificació professional del personal dirigent, caps d'equip i obrers.
b. Ocupació de maquinària i equips en treballs que no corresponen a la finalitat per a la que van

ser concebuts o a les seves possibilitats.
c. Negligència en el maneig i conservació de les màquines i instalꞏlacions. Control deficient en

d. l'explotació.
e. Insuficient instrucció del personal en matèria de seguretat.

Referent a les màquines eina, els riscos que poden sorgir al manipular-les es poden resumir en els
següents punts:
a. Es pot produir un accident o deteriorament d'una màquina si es posa en marxa sense conèixer

la seva manera de funcionament.
b. La lubricació deficient condueix a un desgast prematur per la qual cosa els punts de greixatge

manual han de ser greixats regularment.
c. Pot haver certs riscos si alguna palanca de la màquina no està en la seva posició correcta.
d. El resultat d'un treball pot ser poc exacte si les guies de les màquines es desgasten, i per això

cal protegir-les contra la introducció d'encenalls.
e. Pot haver riscos mecànics que es derivin fonamentalment dels diversos moviments que

realitzin les diferents parts d'una màquina i que poden provocar que l'operari:
f.

Entri en contacte amb alguna part de la màquina o ser atrapat entre ella i qualsevol estructura
fixa o material.

g. Sigui copejat o arrossegat per qualsevol part en moviment de la màquina.
h. Ser copejat per elements de la màquina que resultin projectats.
i.

Ser copejat per altres materials projectats per la màquina.

j.

Pot haver riscos no mecànics com ara els derivats de la utilització d'energia elèctrica,
productes químics, generació de soroll, vibracions, radiacions, etc.
Els moviments perillosos de les màquines es classifiquen en quatre grups:

a. Moviments de rotació. Són aquells moviments sobre un eix amb independència de la

inclinació del mateix i tot i que girin lentament. Es classifiquen en els següents grups:
b. Elements considerats aïlladament com ara arbres de transmissió, plançons, broques,

acoblaments.
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c. Punts d’atrapament entre engranatges i eixos girant i altres fixes o dotades de desplaçament

lateral a elles.
d. Moviments alternatius i de translació. El punt perillós se situa al lloc on la peça dotada

d'aquest tipus de moviment s'aproxima a una altra peça fixa o mòbil i la sobrepassa.
e. Moviments de translació i rotació. Les connexions de bieles i plançons amb rodes i volants són

alguns dels mecanismes que generalment estan dotades d'aquest tipus de moviments.
f.

Moviments d'oscil·lació. Les peces dotades de moviments d'oscil·lació pendular generen punts
de ”tisora“ entre elles i altres peces fixes.
Les activitats de prevenció hauran de ser modificades quan s'apreciï per l'empresari, com a
conseqüència dels controls periòdics previstos en l'apartat anterior, el seu inadequació als fins
de protecció requerits.
4.4.

EQUIPS DE TREBALL I MITJANS DE PROTECCIÓ

Quan la utilització d'un equip de treball pugui presentar un risc específic per a la
seguretat i la salut dels treballadors, l'empresari adoptarà les mesures necessàries
amb la finalitat que:
a. La utilització de l'equip de treball quedi reservada als

encarregats de l'esmentada utilització.
b. Els treballs de reparació, transformació, manteniment o

conservació siguin realitzats pels treballadors específicament
capacitats per a això.
L'empresari haurà de proporcionar als seus treballadors equips de protecció
individual adequats per a l'acompliment de les seves funcions i vetllar per l'ús
efectiu dels mateixos.

4.5.

INFORMACIÓ, CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS.

L'empresari adoptarà les mesures adequades perquè els treballadors rebin totes les informacions
necessàries en relació amb:

a. Els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors a la feina.
b. Les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables als riscos.
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Els treballadors tindran dret a efectuar propostes a l'empresari, així com els òrgans
competents en aquesta matèria, dirigides a la millora dels nivells de la protecció de
la seguretat i la salut en els llocs de treball, en matèria de senyalització en els
esmentats llocs, quant a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en les
obres de construcció i quant a utilització pels treballadors d'equips de protecció
individual.

4.6.

FORMACIÓ DELS TREBALLADORS

L'empresari haurà de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i

pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva

4.7.

MESURES D'EMERGÈNCIA.

L'empresari, tenint en compte la mida i l'activitat de l'empresa, així com la possible
presència de persones alienes a la mateixa, haurà d'analitzar les possibles situacions
d'emergència i adoptar les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita
contra incendis i evacuació dels treballadors,
designant per a això al personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i
comprovant periòdicament, en el seu cas, el seu correcte funcionament.
4.8.

RISC GREU I IMMINENT.

Quan els treballadors estiguin exposats a un risc greu i imminent amb ocasió del seu treball,
l'empresari estarà obligat a:
a. Informar com més aviat millor a tots els treballadors afectats sobre l'existència de

l'esmentat risc i de les mesures adoptades en matèria de protecció.
b. Donar les instruccions necessàries perquè, en cas de perill greu, imminent i inevitable,

els treballadors puguin interrompre la seva activitat i a més estar en condicions, tenint
en compte dels seus coneixements i dels mitjans tècnics llocs a la seva disposició,
d'adoptar les mesures necessàries per evitar les conseqüències de l'esmentat perill.
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4.9.

VIGILÀNCIA DE LA SALUT.

L'empresari garantirà als treballadors al seu servei la vigilància periòdica del seu estat de salut en
funció dels riscos inherents al treball, optant per la realització d'aquells reconeixements o proves
que causin els menors molèsties al treballador i que siguin proporcionals al risc

4.10. DOCUMENTACIÓ.
L'empresari haurà d'elaborar i conservar a disposició de l'autoritat laboral la següent
documentació:
a. Mesures de protecció i prevenció a adoptar.
b. Resultat dels controls periòdics de les condicions de treball.
c. Pràctica dels controls de l'estat de salut dels treballadors.
d. Relació d'accidents de treball i malalties professionals que hagin

causat al treballador una incapacitat laboral superior a un dia de
treball.
4.11. COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS.
Quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dues
o més empreses, aquestes hauran de cooperar en l'aplicació de la normativa
sobre prevenció de riscos laborals.
4.12. OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS.
Correspon a cada treballador vetllar, segons les seves possibilitats i mitjançant
el compliment de les mesures de prevenció que en cada cas siguin adoptades,
per la seva pròpia seguretat i salut a la feina i per la d'aquelles altres persones a
les quals pugui afectar la seva activitat professional, a causa dels seus actes i
omissions a la feina, d' acord amb la seva formació i les instruccions de
l'empresari.
Els treballadors, d'acord amb la seva formació i seguint les instruccions de
l'empresari, deuran en particular:
A. Usar adequadament, d'acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles, les màquines,
aparells, eines, substàncies perilloses, equips de transport i, en general, qualssevol altres
mitjans amb els quals desenvolupin la seva activitat.
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B. Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari.
C. No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat
existents.
D. Informar d'immediat un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors.

E. Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l'autoritat competent

5. SERVEIS DE PREVENCIÓ.
5.1.

PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS.

En compliment del deure de prevenció de riscos professionals, l'empresari designarà un o
diversos treballadors per ocupar-se de l'esmentada activitat, constituirà un servei de prevenció
o concertarà l'esmentat servei amb una entitat especialitzada aliena a l'empresa.
Els treballadors designats hauran de tenir la capacitat necessària, disposar del temps i dels
mitjans precisos i ser suficients en número, tenint en compte la mida de l'empresa, així com
els riscos que estan exposats els treballadors.

En les empreses de menys de sis treballadors, l'empresari podrà assumir personalment les
funcions assenyalades anteriorment, sempre que desenvolupi de manera habitual la seva
activitat al centre de treball i tingui capacitat necessària.
L'empresari que no hagués concertat el Servei de Prevenció amb una entitat especialitzada aliena
a l'empresa haurà de sotmetre el seu sistema de prevenció al control d'una auditoria o avaluació
externa.

5.2.

SERVEIS DE PREVENCIÓ.

Si la designació d'un o diversos treballadors fora insuficient per a la realització de les activitats
de prevenció, en funció de la mida de l'empresa, dels riscos que estan exposats els treballadors
o de la perillositat de les activitats desenvolupades, l'empresari haurà de recórrer a un o
diversos serveis de prevenció propis o aliens a l'empresa, que col·laboraran quan calgui.

Projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 40 kWn al
Poliesportiu Municipal de Sant Quirze del Vallès

S'entendrà com a servei de prevenció el conjunt de mitjans humans i materials necessaris per
realitzar les activitats preventives a fi de garantir l'adequada protecció de la seguretat i la salut
dels treballadors, assessorant i assistint per a això a l'empresari, als treballadors i als seus
representants i als òrgans de representació especialitzats.

6. CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS.
7.1.

INTRODUCCIÓ.

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals, modificada per
la llei 25/2009 de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el llibre
accés a les activitats de servies i el seu exercici, és la norma legal per la qual es determina el

cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció de
la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.
D'acord amb l'article 6 de l'esmentada llei, seran les normes reglamentàries les que fixaran i
concretaran els aspectes més tècnics de les mesures preventives, a través de normes mínimes
que garanteixin l'adequada protecció dels treballadors. Entre aquestes es troben
necessàriament les destinades a garantir la seguretat i la salut en els llocs de treball, de
manera que de la seva utilització no es derivin riscos per als treballadors.
Per tot el que s'exposa, el Reial decret 486/1997 de 14 d'Abril de 1.997 estableix les
disposicions mínimes de seguretat i de salut aplicables als llocs de treball, entenent com tals
les àrees del centre de treball, edificades o no, en les que els treballadors deguin romandre o
a les quals puguin accedir pel que fa al seu treball, sense incloure les obres de construcció
temporals o mòbils

7.2 OBLIGACIONS DE L'EMPRESARI.
L'empresari haurà d'adoptar les mesures necessàries perquè la utilització dels llocs de treball
no origini riscos per a la seguretat i salut dels treballadors.
En qualsevol cas, els llocs de treball hauran de complir les disposicions mínimes establertes
en el present Reial decret quant a les seves condicions constructives, ordre, neteja i
manteniment, senyalització, instal·lacions de servei o protecció, condicions ambientals,
il·luminació, material i locals de primers auxilis.
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7.1.1. CONDICIONS CONSTRUCTIVES.

El disseny i les característiques constructives dels llocs de treball hauran d'oferir seguretat
enfront dels riscos de relliscades o caigudes, xocs o cops contra objectes i enderrocs o
caigudes de materials sobre els treballadors.
El disseny i les característiques constructives dels llocs de treball deuran també facilitar el
control de les situacions d'emergència, en especial en cas d'incendi, i possibilitar, quan calgui,
la ràpida i segura evacuació dels treballadors.
Tots els elements estructurals o de servei (cimentació, estructura, murs i escales) hauran de
tenir la solidesa i resistència necessàries per suportar les càrregues o esforços que siguin
sotmesos.
Les dimensions dels locals de treball hauran de permetre que els treballadors realitzin el seu
treball sense riscos per a la seva seguretat i salut i en condicions ergonòmiques acceptables,
adoptant una superfície lliure superior a 2 m² per treballador, un volum més gran a 10 m3 per
treballador i una altura mínima des del pis al sostre de 2,50 m. Les zones dels llocs de treball
en les quals existeixi risc de caiguda, de caiguda d'objectes o de contacte o exposició a
elements agressius, hauran d'estar clarament senyalitzades.
Cas d'utilitzar escales de mà, aquestes tindran la resistència i els elements de suport i
subjecció necessaris perquè la seva utilització en les condicions requerides no suposi un risc
de caiguda, per trencament o desplaçament de les mateixes. En qualsevol cas, no s'utilitzaran
escales de més de 5 m d'altura, es col·locaran formant un angle aproximat de 75º amb
l'horitzontal, els seus travessers deuran perllongar-se almenys 1 m sobre la zona a accedir,
l'ascens, descens i els treballs des d'escales s'efectuaran front a les mateixes, els treballs a
més de 3,5 m d'altura, des del punt d'operació a terra, que requereixin moviments o esforços
perillosos per a l'estabilitat del treballador, només s'efectuaran si s'utilitza cinturó de seguretat
i no seran utilitzades per dues o més persones simultàniament.
La instal·lació elèctrica no haurà de comportar riscos d'incendi o explosió, per a això es
dimensionaran tots els circuits considerant les sobreintensitats previsibles i es dotarà als
conductors i resta d’aparamenta elèctrica d'un nivell d'aïllament adequat.
Per evitar el contacte elèctric directe s'utilitzarà el sistema de separació per distància o
allunyament de les parts actives fins a una zona no accessible pel treballador, interposició
d'obstacles i/o barreres (armaris per a quadres elèctrics, tapes per a interruptors, etc.) i
recobriment o aïllament de les parts actives.
Per evitar el contacte elèctric indirecte s'utilitzarà el sistema de posada a terra de les masses
(conductors de protecció connectats a les carcasses dels receptors elèctrics, línies d'enllaç
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amb terra i elèctrodes artificials) i dispositius de cort per intensitat de defecte (interruptors
diferencials de sensibilitat adequada al tipus de local, característiques del terreny i constitució
dels elèctrodes artificials).

7.1.1. ORDRE, NETEJA I MANTENIMENT. SENYALITZACIÓ.

Les zones de passada, sortides i vies de circulació dels llocs de treball i, en especial, les
sortides i vies de circulació previstes per a l'evacuació en casos d'emergència, deuran
romandre lliures d'obstacles.
Els llocs de treball i, en particular, les seves instal·lacions, hauran de ser objecte d'un
manteniment periòdic.

7.1.2. CONDICIONS AMBIENTALS.

L'exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de suposar un risc per a la
seguretat i la salut dels treballadors.

7.1.3. IL·LUMINACIÓ.

La il·luminació serà natural, complementant-se amb il·luminació artificial en les hores o llocs
de visibilitat deficient. Els llocs de treball portaran a més punts de llum individuals, amb la
finalitat d'obtenir una visibilitat notable.
La il·luminació haurà de posseir una uniformitat adequada, mitjançant la distribució uniforme
de lluminàries, evitant-se els enlluernaments directes per equips d'alta luminància.
7.1.4. SERVEIS HIGIÈNICS

Es disposarà d'aigua potable en quantitat suficient i fàcilment accessible pels treballadors.
7.1.5. MATERIAL I LOCALS DE PRIMERS AUXILIS.

El lloc de treball disposarà de material per a primers auxilis en cas d'accident, que haurà de
ser adequat, quant a la seva quantitat i característiques, al nombre de treballadors i als riscos
que estiguin exposats.
Com a mínim es disposarà, en lloc reservat i a la vegada de fàcil accés, d'una farmaciola
portàtil, que contindrà en tot moment, aigua oxigenada, alcohol de 96, tintura de iode,
mercurocrom, gases estèrils,
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cotó hidròfil, borsa d'aigua, torniquet, guants esterilitzats i rebutjables, xeringues, bullidor,
agulles,

termòmetre

clínic,

gases,

esparadrap,

apòsits

adhesius,

tisores,

pinces,

antiespasmòdics, analgèsics i benes.

7. DISPOSICIONS MÍNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE
SEGURETAT I SALUT A LA FEINA.
8.1.

INTRODUCCIÓ.

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals,modificada per
la llei 25/2009 de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el llibre
accés a les activitats de servies i el seu exercici,és la norma legal per la qual es determina el
cos bàsic de garanties responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció de la
salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball i l'adequada
protecció dels treballadors. Entre aquestes es troben les destinades a garantir que en els llocs
de treball existeixi una adequada senyalització de seguretat i salut, sempre que els riscos no
puguin evitar-se o limitar-se prou a través de mitjans tècnics de protecció col·lectiva.
Per tot el que s'exposa, el Reial decret 485/1997 de 14 d'Abril de 1.997 estableix les
disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i de salut a la feina, entenent
com tals aquelles senyalitzacions que referides a un objecte, activitat o situació determinada,
proporcionin una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut a la feina mitjançant
un senyal en forma de panell, un color, un senyal lluminós o acústica, una comunicació verbal
o un senyal gestual.

8.2.

OBLIGACIÓ GENERAL DE L'EMPRESARI.

L'elecció del tipus de senyal i del número i emplaçament dels senyals o dispositius de
senyalització a utilitzar en cada cas es realitzarà de manera que la senyalització resulti al
més eficaç possible, tenint en compte:
a.

Les característiques del senyal.

b.

Els riscos, elements o circumstàncies que s’hagin de senyalitzar.

c.

L'extensió de la zona a cobrir.

d.

El nombre de treballadors afectats.
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Per a la senyalització de desnivells, obstacles o altres elements que originin risc de caiguda
de persones, xocs o cops, així com per a la senyalització de risc elèctric, presència de matèries
inflamables, tòxiques, corrosives o risc biològic, es podrà optar per un senyal d'advertència de
manera triangular, amb un pictograma característic de color negre sobre fons groc i vores
negres.
Els equips de protecció contra incendis hauran de ser de color vermell.
La senyalització per a la localització i identificació de les vies d'evacuació i dels equips de
salvament o auxili (farmaciola portàtil) es realitzarà mitjançant un senyal de manera quadrada
o rectangular, amb un pictograma característic de color blanc sobre fons verd.
Els mitjans i dispositius de senyalització hauran de ser netejats, mantinguts i verificats
regularment.

8. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER A LA
UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL.
8.1. INTRODUCCIÓ.
La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals,modificada per
la llei 25/2009 de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el llibre
accés a les activitats de servies i el seu exercici,és la norma legal per la qual es determina el
cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció de
la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.
D'acord amb l'article 6 de l'esmentada llei, seran les normes reglamentàries les que fixaran les
mesures mínimes que es deuen adoptar per a l'adequada protecció dels treballadors. Entre
aquestes es troben les destinades a garantir que de la presència o utilització dels equips de
treball posats a disposició dels treballadors en l'empresa o centre de treball no es derivin riscos
per a la seguretat o salut dels mateixos.
Per tot el que s'exposa, el Reial decret 1215/1997 de 18 de Juliol de 1.997 estableix les
disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors dels equips
de treball, entenent com tals qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzat a la
feina.
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8.2 OBLIGACIÓ GENERAL DE L'EMPRESARI.
L'empresari adoptarà les mesures necessàries perquè els equips de treball que es posin a
disposició dels treballadors siguin adequats al treball que hagi de realitzar-se i convenientment
adaptats al mateix, de manera que garanteixin la seguretat i la salut dels treballadors a l'utilitzar
els esmentats equips
Haurà d'utilitzar únicament equips que satisfacin qualsevol disposició legal o reglamentària
que els sigui d'aplicació.
Per a l'elecció dels equips de treball l'empresari haurà de tenir en compte els següents factors:
Les condicions i característiques específiques del treball a desenvolupar.
Els riscos existents per a la seguretat i salut dels treballadors en el lloc de treball.
En el seu cas, les adaptacions necessàries per a la seva utilització per treballadors
discapacitats.
Adoptarà les mesures necessàries perquè, mitjançant un manteniment adequat, els equips de
treball es conservin durant tot el temps d'utilització en unes condicions adequades. Totes les
operacions de manteniment, ajust, desbloqueig, revisió o reparació dels equips de treball es
realitzarà després d'haver parat o desconnectat l'equip. Aquestes operacions hauran de ser
encomanades al personal especialment capacitat per a això.
L'empresari haurà de garantir que els treballadors rebin una formació i informació adequades
als riscos derivats dels equips de treball. La informació, subministrada preferentment per escrit,
haurà de contenir, com a mínim, les indicacions relatives a:
a.

Les condicions i forma correcta d'utilització dels equips de treball, tenint en compte les
instruccions del fabricant, així com les situacions o formes d'utilització anormals i perilloses
que es puguin preveure.

b.

Les conclusions que, en el seu cas, es puguin obtenir de l'experiència adquirida en la
utilització dels equips de treball.

8.3 DISPOSICIONS MÍNIMES GENERALS APLICABLES ALS EQUIPS DE
TREBALL.
Els òrgans d'accionament d'un equip de treball que tinguin alguna incidència en la seguretat hauran
de ser clarament visibles i identificables i no hauran de comportar riscos com a conseqüència d'una
manipulació involuntària.
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Cada equip de treball haurà d'estar proveït d'un òrgan d'accionament que permeti la seva parada
total en condicions de seguretat.
Qualsevol equip de treball que comporti risc de caiguda d'objectes o de projeccions haurà d'estar
proveït de dispositius de protecció adequats als esmentats riscos.
Qualsevol equip de treball que comporti risc per emanació de gasos, vapors o líquids o per emissió
de pols haurà d'estar proveït de dispositius adequats de captació o extracció prop de la font emissora
corresponent.
Si calgués per a la seguretat o la salut dels treballadors, els equips de treball i els seus elements
deuran estabilitzar-se per fixació o per altres mitjans. Quan els elements mòbils d'un equip de treball
puguin comportar risc d'accident per contacte mecànic, hauran d'anar equipats amb resguards o
dispositius que impedeixin l'accés a les zones perilloses.
Les zones i punts de treball o manteniment d'un equip de treball hauran d'estar adequadament
il·luminades en funció de les tasques que hagin de realitzar-se.Les parts d'un equip de treball que
assoleixen temperatures elevades o molt baixes hauran d'estar protegides quan correspongui contra
els riscos de contacte o la proximitat dels treballadors.
Tot equip de treball haurà de ser adequat per protegir als treballadors exposats contra el risc de
contacte directe o indirecte de l'electricitat i els que comportin risc per soroll, vibracions o radiacions
haurà de disposar de les proteccions o dispositius adequats per limitar, en la mesura del possible,
la generació i propagació d'aquests agents físics.
Les eines manuals hauran d'estar construïdes amb materials resistents i la unió entre els seus
elements haurà de ser ferm, de manera que s'evitin els trencaments o projeccions dels mateixos.
La utilització de tots aquests equips no podrà realitzar-se en contradicció amb les instruccions
facilitades pel fabricant, comprovant abans de l'iniciar la tasca que totes les seves proteccions i
condicions d'ús són les adequades.
Hauran de prendre's les mesures necessàries per evitar l’atrapada del cabell, robes de treball o
altres objectes del treballador, evitant, en qualsevol cas, sotmetre als equips a sobrecàrregues,
sobrepressions, velocitats o tensions excessives.

8.4 DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES ALS EQUIPS DE
TREBALL MÒBILS.
Els equips amb treballadors transportats hauran d'evitar el contacte d'aquests amb rodes i erugues
i la immobilització per les mateixes. Per a això disposaran d'una estructura de protecció que
impedeixi que l'equip de treball inclini més d'un quart de tornada o una estructura que garanteixi un
espai suficient al voltant dels treballadors transportats quan l'equip pugui inclinar-se més d'un quart
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de tornada. No es requeriran aquestes estructures de protecció quan l'equip de treball es trobi
estabilitzat durant la seva ocupació.
Els carretons elevadores hauran d'estar condicionades mitjançant la instal·lació d'una cabina per al
conductor, una estructura que impedeixi que el carretó bolqui, una estructura que garanteixi que, en
cas de bolcada, quedi espai suficient per al treballador entre el terra i determinades parts de
l'esmentat carretó i una estructura que mantingui al treballador sobre el seient de conducció en bones
condicions.
Els equips de treball automotors hauran de comptar amb dispositius de frenat i parada, amb
dispositius per garantir una visibilitat adequada i amb una senyalització acústica d'advertència. En
qualsevol cas, la seva conducció estarà reservada als treballadors que hagin rebut una informació
específica.

8.5 DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES ALS EQUIPS DE
TREBALL PER A ELEVACIÓ DE CÀRREGUES.
Hauran d'estar instal·lats fermament, tenint present la càrrega que hagin d'aixecar i les tensions
induïdes en els punts de suspensió o de fixació. En qualsevol cas, els aparells d'hissar estaran
equipats amb limitador del recorregut del carro i dels ganxos, els motors elèctrics estaran proveïts
de limitadors d'altura i del pes, els ganxos de subjecció seran d'acer amb ”baldons de seguretat“ i
els carrils per a desplaçament estaran limitats a una distància d'1 m del seu terme mitjançant límits
de seguretat de final de carrera elèctrics.
Haurà de figurar clarament la càrrega nominal.
Hauran d'instal·lar-se de manera que es redueixi el risc que la càrrega caigui en picat, es deixi anar
o es desviï involuntàriament de manera perillosa. En qualsevol cas, s'evitarà la presència de
treballadors sota les càrregues suspeses. Cas d'anar equipades amb cabines per a treballadors
deurà evitar-se la caiguda d'aquestes, el seu esclafament o xoc.
Els treballs d'hissat, transport i descens de càrregues suspeses, quedaran interromputs sota règim
de vents superiors als 60 km/h.

8.6. DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES A LA MAQUINÀRIAEINA.
Les màquines-eina estaran protegides elèctricament mitjançant doble aïllament i els seus motors
elèctrics estaran protegits per la carcassa.
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Les que tinguin capacitat de cort tindran el disc protegit mitjançant una carcassa antiprojeccions.
Es prohibeix treballar sobre llocs entollats, per evitar els riscos de caigudes i els elèctrics. Per a totes
les tasques es disposarà una il·luminació adequada, entorn de 100 lux.
En prevenció dels riscos per inhalació de pols, s'utilitzaran en via humida les eines que ho produeixin.
Sota cap concepte es retirarà la protecció del disc de cort, utilitzant en tot moment ulleres de
seguretat antiprojecció de partícules. Com normal general, s'hauran d'extreure els claus o parts
metàl·liques clavades en l'element a tallar.
Amb les pistoles fixa-claus no es realitzaran trets inclinats, caldrà verificar que no hi ha ningú a l'altra
banda de l'objecte sobre el qual es dispara, s'evitarà clavar sobre fàbriques de totxana i s'assegurarà
l'equilibri de la persona abans d'efectuar el tret.
Per a la utilització dels trepants portàtils i fregadores elèctriques s'elegiran sempre les broques i
discos adequats al material a trepar, s'evitarà realitzar trepants en una sola maniobra i trepants o
fregades inclinades a pols i es tractarà no reescalfar les broques i discos.
Les polidores i abrillantadores de sòls, polidores de fusta i allisadores mecàniques tindran el manillar
de maneig i control revestit de material aïllant i estaran dotades de cèrcol de protecció
antienxampaments o abrasions.
En les tasques de soldadura per arc elèctric s'utilitzarà elm del soldar o pantalla de mà, no es mirarà
directament a l'arc voltaic, no es tocaran les peces recentment soldades, se soldarà en un lloc
ventilat, es verificarà la inexistència de persones a l'entorn vertical de lloc de treball, no es deixarà
directament la pinça a terra o sobre la perfileria, s'escollirà l'elèctrode adequada per al cordó a
executar i se suspendran els treballs de soldadura amb vents superiors a 60 km/h i a la intempèrie
amb règim de pluges.
En la soldadura oxiacetilènica (oxitall) no es barrejaran ampolles de gasos diferents, aquestes es
transportaran sobre safates engabiades en posició vertical i lligades, no s'ubicaran al sol ni en posició
inclinada i els encenedors estaran dotats de vàlvules antiretrocés de la llama. Si es desprenen
pintures es treballarà amb màscara protectora i es farà a l'aire lliure o en un local ventilat.
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9. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES
DE CONSTRUCCIÓ D’INSTALꞏLACIONS FOTOVOLTAIQUES
9.1. INTRODUCCIÓ.

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals,modificada per la llei
25/2009 de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el llibre accés a les
activitats de servies i el seu exercici,és la norma legal per la qual es determina el cos bàsic de
garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció de la salut dels
treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.
D'acord amb l'article 6 de l'esmentada llei, seran les normes reglamentàries les que fixaran les
mesures mínimes que es deuen adoptar per a l'adequada protecció dels treballadors. Entre aquestes
es troben necessàriament les destinades a garantir la seguretat i la salut en les obres de construcció.
Per tot el que s'exposa, el Reial decret 1627/1997 de 24 d'Octubre de 1.997 estableix les disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, entenent com tals qualsevol obra, pública
o privada, en la que s'efectuïn treballs de construcció o enginyeria civil.
El promotor estarà obligat a que en la fase de redacció del projecte s’elabori un estudi de seguretat
i salut als projectes d’obres en que es doni algun dels supòsits següents:


Que el pressupost d’execució per contracta inclòs al projecte sigui igual o superior a
450.759,07 Euros.



Que la duració estimada sigui superior a 30 dies laborables, utilitzant en algun moment a
mes de 20 treballadors simultàniament.



Que el volum de ma d’obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del
total dels treballadors a la obra, sigui superior a 500.

En el nostre cas, com no succeeix cap punt anterior, s’elabora un estudi bàsic de seguretat i salut.

9.2. RISCOS FREQÜENTS EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES

Els treballs més comuns on es produeixen riscos a les obres de construcció d’instal·lacions
fotovoltaiques sobre coberta són:
a. Cobertes
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b. Manipulació de mòduls fotovoltaics
c. Manipulació de bateries
d. Treballs amb ferralla, manipulació i posada en obra.
e. Muntatge d'estructura metàl·lica
f.

Muntatge de prefabricats.

g. Obres de paleta.
h. Instal·lació elèctrica definitiva i provisional d'obra.

Els riscos més freqüents durant aquests treballs són els descrits a continuació:
a. Riscos derivats del maneig de màquines-eina i maquinària pesant en general.
b. Caigudes al mateix o diferent nivell de persones, materials i útils.
c. Els derivats dels treballs pulverulents.
d. Despreniments per malament apilat de la fusta, planxes metàl·liques, etc.
e. Corts i ferides en mans i peus, esclafaments, ensopegades i torçades al caminar

sobre les estructures.
f.

Contactes amb l'energia elèctrica (directes i indirectes), electrocucions, cremades, etc.

g. Cossos estranys als ulls, etc.
h. Agressió per soroll i vibracions en tot el cos.
i.

Microclima laboral (fred-calor), agressió per radiació ultraviolada, infraroja.

j.

Agressió mecànica per projecció de partícules.

k. Cops.
l.

Talls per objectes i/o eines.

m. Incendi i explosions.
n. Risc per sobreesforços musculars i dolents gestos.
o. Càrrega de treball física.
p. Deficient il·luminació.
q. Efecte psicofisiològic d'horaris i torn.
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9.3. MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL.

S'establiran al llarg de l'obra rètols divulgatius i senyalització dels riscos(vol, atropellament, col·lisió,
caiguda en altura, corrent elèctrica, perill d'incendi, materials inflamables, prohibit fumar, etc), així
com les mesures preventives previstes (ús obligatori del casc, ús obligatori de les botes de seguretat,
ús obligatori de guants, ús obligatori de cinturó de seguretat, etc).
S'habilitaran zona per a l'amuntegament de material i útils (ferralla, perfileria metàl·lica, peces
prefabricades, fusteria metàl·lica, material elèctric, etc).
Es procurarà protecció personal, fonamentalment calçat antilliscant reforçat per a protecció de cops
en els peus, casc de protecció per a la cap i cinturó de seguretat.
El transport aeri de materials i útils es farà suspenent-los des de dos punts mitjançant eslingues, i
es guiaran per tres operaris, dos d'ells guiaran la càrrega i el tercer ordenarà les maniobres.
El transport d'elements pesats (mòduls fotovoltaics, estructura, etc) es farà sobre carretó de mà i així
evitar sobreesforços.
La distribució de màquines, equips i materials en els locals de treball serà l'adequada, delimitant les
zones d'operació i pas, els espais destinats a llocs de treball, les separacions entre màquines i
equips, etc.
L'àrea de treball estarà a l'abast normal de la mà, sense necessitat d'executar moviments forçats.
Es vigilaran els esforços de torsió o de flexió del tronc, sobretot si el cos està en posició inestable.
S'evitaran les distàncies massa grans d'elevació, descens o transport, així com un ritme massa alt
de treball.
Es tractarà que la càrrega i el seu volum permetin agafar-la amb facilitat.
Cal seleccionar l'eina correcta per al treball a realitzar, mantenint-la en bon estat i ús correcte
d'aquesta. Després de realitzar les tasques, es guardaran en lloc segur.
La il·luminació per desenvolupar els oficis convenientment oscil·larà entorn dels 100 lux.
És convenient que els vestits estiguin configurats en diverses capes al comprendre entre elles
quantitats d'aire que milloren l'aïllament al fred. Ocupació de guants, botes i orelleres i s'evitarà que
la roba de treball s'amari de líquids evaporables.
Si el treballador patís estrès tèrmic s'han de modificar les condicions de treball, amb la finalitat de
disminuir el seu esforç físic, millorar la circulació d'aire, apantallar la calor per radiació, dotar al
treballador de vestimenta adequada (barret, ulleres de sol, cremes i locions solars), vigilar que la
ingesta d'aigua tingui quantitats moderades de sal i establir descansos de recuperació si les
solucions anteriors no són suficients.
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L'aporti alimentari calòric ha de ser suficient per compensar la despesa derivada de l'activitat i de les
contraccions musculars.
Per evitar el contacte elèctric directe s'utilitzarà el sistema de separació per distància o allunyament
de les parts actives fins a una zona no accessible pel treballador, interposició d'obstacles i/o barreres
(armaris per a quadres elèctrics, tapes per a interruptors, etc.) i recobriment o aïllament de les parts
actives.
Per evitar el contacte elèctric indirecte s'utilitzarà el sistema de posada a terra de les masses
(conductors de protecció, línies d'enllaç amb terra i elèctrodes artificials) i dispositius de cort per
intensitat de defecte (interruptors diferencials de sensibilitat adequada a les condicions d'humitat i
resistència de terra de la instal·lació provisional).
Serà responsabilitat de l'empresari garantir que els primers auxilis puguin prestar-se en tot moment
per personal amb la suficient formació per a això.

9.4. MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER PARTICULAR PER A CADA TREBALL

9.4.1. COBERTES
A la zona de la coberta de l’edifici de la biblioteca on s’instal·laran els mòduls només existeix una
zona amb possible risc de caiguda al buit, que es just a sota de les estructures de suportació dels
mòduls on s’instal·larà l’inversor i les caixes de protecció. En aquesta zona, i només a les fileres on
s’instal·larà l’inversor i les caixes de protecció, es col·locaran baranes fixes de seguretat.
A la coberta s’apilarà el material de l’obra, tenint cura en cada cas de l’especificat per cada fabricant.
Els llasts s’apilaran a la coberta però evitant fer-ho al mateix lloc, n’hi ha que escampar-los per evitar
sobrecarregar la coberta en un punt.
Es paralitzaran els treballs sobre les cobertes sota règim de vents superiors a 60 km/h., pluja, gelada
i/o neu.

9.4.2. MANIPULACIÓ DE MÒDULS FOTOVOLTAICS
Els mòduls fotovoltaics es manipularan amb guants, i es realitzarà com a mínim amb dos operaris.
Els riscos més freqüents amb la manipulació i instal·lació dels mòduls es la caiguda dels operaris al
mateix nivell, a diferent nivell i al buit, així com a xocs i cops contra objectes, talls i lesions en mans
i peus. També lumbàlgies per sobreesforços o postures inadequades.
Com ja s’ha explicat, per l’aplec dels mòduls es prepararà la zona d’emmagatzematge a la coberta i
com a màxim s’apilaran els mòduls seguint les instruccions del fabricant.
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9.4.3. MUNTATGE D’ESTRUCTURA METÀLꞏLICA
Totes les operacions de muntatge de les estructures metàl·liques es farà amb l’arnès amarrat a la
línia de vida de la coberta superior o al punt d’ancoratge de la coberta inferior, si s’està treballant a
la coberta superior o inferior respectivament.
Es prohibeix la permanència d'operaris dins del radi d'acció de càrregues suspeses.
Si n’hi hagués talls de soldadura es prohibeix la permanència d'operaris directament sota els talls de
soldadura.

9.4.4. INSTALꞏLACIÓ ELÈCTRICA A L’OBRA
El muntatge d'aparells elèctrics serà executat per personal especialista, en prevenció dels riscos per
muntatges incorrectes.
El calibre o secció del cablejat serà sempre l'adequat per a la càrrega elèctrica que ha de suportar.
Els fils tindran la funda protectora aïllant sense defectes apreciables (estrips i assimilables). No
s'admetran trams defectuosos.
Els equips elèctrics han de suportar la intempèrie per poder treballar amb ells a cel obert (com per
eixample els quadres elèctrics que han de posseir preses de corrent per a connexions blindades).
Els enllaços provisionals entre mànegues, s'executaran mitjançant connexions normalitzades
estanques antihumitat.
Les mànegues de "alargadera" per ser provisionals i de curta estada poden portar-se esteses pel
terra, però arrambades als paraments verticals.
Els interruptors s'instal·laran a l'interior de caixes normalitzades, proveïdes de porta d'entrada amb
pany de seguretat.
Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra.
Els quadres elèctrics es penjaran pendents de taulers de fusta rebuts als paraments verticals o bé a
"peus drets" ferms.
Les maniobres a executar en el quadre elèctric general s'efectuaran pujat a una banqueta de
maniobra o estora aïllant.
La tensió sempre estarà en la clavilla "femella", mai en la "mascle", per evitar els contactes elèctrics
directes.
Els interruptors diferencials s’instal·laran d'acord amb les següents sensibilitats:
300 mA. Alimentació a la maquinària.
30 mA. Alimentació a la maquinària com millora del nivell de seguretat.
30 mA. Per a les instal·lacions elèctriques d'enllumenat.
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Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de presa de terra. El neutre de la instal·lació
estarà lloc a terra.
La presa de terra s'efectuarà a través de la pica o placa de cada quadre general. El fil de presa de
terra, sempre estarà protegit amb macarró en colors groc i verd. Es prohibeix expressament utilitzarlo per a altres usos.
La il·luminació mitjançant portàtils complirà la següent norma:
Portabombetes estanc de seguretat amb mànec aïllant, reixeta protectora de la bombeta dotada de
ganxo de pengi a la paret, mànega antihumitat, clavilla de connexió normalitzada estanca de
seguretat, alimentats a 24 V.
La il·luminació dels talls se situarà a una altura entorn dels 2 m., mesurats des de la superfície de
suport dels operaris en el lloc de treball.
La il·luminació dels talls, sempre que sigui possible, s'efectuarà croada amb la finalitat de disminuir
ombres.
Les zones de passada de l'obra, estaran permanentment il·luminades evitant racons foscos. No es
permetrà les connexions a terra a través de conduccions d'aigua.
No es permetrà el trànsit de carretons i persones sobre mànegues elèctriques, poden pelar-se i
produir accidents. No es permetrà el trànsit sota línies elèctriques de les companyies amb elements
longitudinals transportats a espatlla (perxes, regles, escales de mà i assimilables).

9.5. DISPOSICIONS ESPECIFIQUES DE SEGURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.

Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms
o diversos treballadors autònoms, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i
salut durant l'execució de l'obra, que serà un tècnic competent integrat en la direcció facultativa.
Quan no calgui la designació de coordinador, les funcions d'aquest seran assumides per la direcció
facultativa.
9.6. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS
DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.

9.6.1. INTRODUCCIÓ.
La llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, modificada per la llei 25/2009
de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el llibre accés a les activitats
de servies i el seu exercici determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir
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un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les
condicions de treball.
Així són les normes de desenvolupament reglamentari les que han de fixar les mesures mínimes
que es deuen adoptar per a l'adequada protecció dels treballadors.
Entre elles es troben les destinades a garantir la utilització pels treballadors a la feina d'equips de
protecció individual que els protegeixin adequadament d'aquells riscos per a la seva salut o la seva
seguretat que no es puguin evitar o limitar-se prou mitjançant la utilització de mitjans de protecció
col·lectiva o l'adopció de mesures d'organització a la feina.

9.6.2. OBLIGACIONS GENERALS DE L'EMPRESARI
Farà obligatori l'ús dels equips de protecció individual que a continuació es desenvolupen.


Pantalla de protecció per a soldadura autògena i elèctrica.

9.6.3. PROTECTORS DE MANS I BRAÇOS


Guants contra les agressions mecàniques (perforacions, corts, vibracions).



Guants de goma fins, per a operaris que treballin amb formigó.



Guants dielèctrics per a B.T.



Guants de soldador.



Canelleres.



Mango aïllant de protecció en les eines.

9.6.4. PROTECTORS DE PEUS I CAMES






Calçat proveït de sola i puntera de seguretat contra les agressions mecàniques.
Botes dielèctriques per a B.T.
Botes de protecció impermeables.
Polaines de soldador.
Genolleres.

9.6.5. PROTECTORS DEL COS


Crema de protecció i pomades.



Armilles, jaquetes i mandils de cuir per a protecció de les agressions mecàniques.



Vestit impermeable de treball.



Cinturó de seguretat, de subjecció i caiguda, classe A.



Faixes i cinturons antivibracions.



Perxa de B.T.



Banqueta aïllant classe I per a maniobra de B.T.
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Llanterna individual de situació.



Comprovador de tensió.

9.6.6. PROTECTORS DEL CAP


Cascos de seguretat, no metàl·lics, classe N, aïllats per a baixa tensió, amb la
finalitat de protegir als treballadors dels possibles xocs, impactes i contactes
elèctrics.



Ulleres de muntura universal contra impactes i antipols.



Màscara antipols amb filtres protectors.

Sabadell, 28 maig de 2021

Andrés Cano Pardo
Enginyer Tècnic Industrial
CETIB Col·legiat nº 26.548
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DOCUMENT IV:
PRESSUPOST i AMIDAMENTS
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AMIDAMENTS VALORATS

REF.

Unitat CONCEPTE

CAPÍTOL 1:

QTAT. PREU/UT.

IMPORT

ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA

1.01
PA
ESTRUCTURA FV AMB INCLINACIÓ
Subministrament i instal∙lació de conjunt de subjecció del camp
fotovoltaic en coberta inclinada. L'estructura sera inclinada 15º a xapa
grecada està compasada per perfils d'alumini triangulars on reposarà el
panell, amb inclinació final de 15 graus triangl + 5 graus coberta = 20º
d'inclinació final.

100

95

9.500,00 €

- Perfils de 3,35 tipus Solar-Fix de Fischer o similar
- Conjunt pletina connexió de perfils guia
- Grapes panells
- Cinta galvànica separació perfil/xapa coberta
- Rosca-xapa o rematxe sobre xapa grecada, segons càlculs
estructra
- Manual d'instal∙lació
- Muntatge de l'estructura "in situ"

9.500,00 €

TOTAL CAPÍTOL 1:

CAPÍTOL 2:

CAPTACIÓ

2.01

MÒDUL FOTOVOLTAIC JAM72S10‐410/MR MC4

Ut.

100

135

13.500,00 €

1

200

200,00 €

Subministrament i instal∙lació de mòdul fotovoltaic JA Solar de silici
monocristal∙lí o similar de 410Wp de potència. 12 anys de garantía del
producte i 25 anys de garantia de producció. Similar o equivalent, de
característiques iguals o superiors.
2.02
PA
ACCESSORIS DE CONNEXIÓ
Subministrament i instal∙lació de cablejat, connectors i peces de
subjecció de cablejat per adequació dels mòduls reutilitzats en funció
dels nous camps solars i les seves geometries. Inclou petit material i
accessoris.

13.700,00 €

TOTAL CAPÍTOL 2:

CAPÍTOL 3:

INVERSOR/S

FRONIUS SYMO 20.0.3‐M FULL + FRONIUS SYMO
3.01
Ut.
20.0‐3‐M Light
Subministrament i instal∙lació 2 inversors fotovoltaic trifàsic CC/CA
marca FRONIUS o similar, de 45kW de potència nominal de sortida, la
suma dels dos, d'ona sinusoïdal a 400V-50Hz i tensió màxima CC de
1000Vcc. Inclou proteccions de voltatge, freqüència, funcionament en
illa i vigilant d'aïllament. Similar o equivalent, de característiques iguals o
superiors.
3.02

PA

ACCESSORIS DE CONNEXIÓ

1

4900

4.900,00 €

1

170

170,00 €
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Subministrament i instal∙lació de petit material i accesoris per al
muntatge mural de l'equip en pared plana de la coberta. Inclou petit
teulat de xapa per evitar el Sol directe.

5.070,00 €

TOTAL CAPÍTOL 3:

CAPÍTOL 4:

DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

4.01

CABLEJAT ZZ‐F (AS) 1,8 KV DC‐06/1KV 1x6 mm2

1430

2,57

3.675,10 €

4.02
ml.
SAFATA METÀL·LICA 200X60 mm
Subministrament i instal∙lació de safata metàl∙lica galvanitzada cega amb
tapa de dimensions 200x60 model Multivia o similar per a conducció del
cablejat en el camp fotovoltaic. Inclou elements de fixació, petit material
i accessoris.

120

23,5

2.820,00 €

4.03

100

2,2

220,00 €

15

11,4

171,00 €

100

0,98

98,00 €

30

2

60,00 €

ml.

Subministrament i instal∙lació de cable unipolar solar de tensió assignada
0,6/1 kV, amb conductor de coure Classe 5 (-K), aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a base de poliolefina amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Per a connexionat entre
files de panells. Cable negre i vermell.

ml.

CABLE RZ1‐K(AS) 4X16mm2

Subministrament i instal∙lació de cable tetrapolar de tensió assignada
0,6/1 kV, de secció 4x16mm2 amb conductor de coure Classe 5 (-K),
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a
base de poliolefina amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Per
a connexionat des de l'interior dels inversors fins a la sortida de la caixa
de proteccions AC. Fase R-S-TN. Metres totals entre 4 cables.

4.04

ml.

SAFATA/CANAL 250X100 GRIS AMB TAPA

Subministrament i instal∙lació de safata PVC gris amb tapa cega de
dimensions 250x100 tipus UNEX o similar per a conducció del cablejat CC
per la façana nord. Inclou elements de fixació, petit material i accessoris.

4.05

ml.

CONDUCTOR DE TERRA ‐ 1x6 mm2

Subministrament i instal∙lació de cable de coure 1x4mm2 de secció, tipus
H07V-K amb aïllament de PVC fins a 750V color groc i verd, per a
interconnexionat de l'estructura metàl∙lica i marcs dels mòduls
fotovoltaics formant línies de terra unint les seves carcasses metàl∙liques
i i panells i fins a la línia de terra col∙lectora principal d'estructures.

4.06

ml.

CONDUCTOR DE TERRA ‐ 1x16 mm2

Subministrament i instal∙lació de cable de coure 1x16mm2 de secció,
tipus H07V-K amb aïllament de PVC fins a 750V color groc i verd, per a
interconnexionat de inversor fotovoltaic formant línies de terra unint les
seves carcasses metàl∙liques i i panells i fins al terra del quadre
general/punt de connexió
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4.06

ml.

6

SAFATA/CANAL 100x60 AMB TAPA

8,9

53,40 €

Subministrament i instal∙lació de canal tapa cega de dimensions 60x100
tipus UNEX o similar zona inversor. Inclou elements de fixació, petit
material i accessoris.

7.097,50 €

TOTAL CAPÍTOL 4:

CAPÍTOL 5:

PROTECCIONS

5.01
PA
QUADRE PROTECCIONS CC i CA
Subministre i instal∙lació d'armari de proteccions continua i alterna (per
separat CC/CA)
Fusible seccionable DC 10x38 de 16A d'intensitat nominal i
1000V
Portafusible unipolar 10x38 PMF 32A i 1000V
Descarregador de sobretensions DC Tipus 2

5.02

1

3.500,00 €

250

250,00 €

20
20
10

Descarregador de sobretensions AC Tipus 2 Ip 40kA 4-40/400V

2

PIA magnetotèrmic 4P - corba C - Intensitat nominal 80A - 10kA

2

Interruptor diferecial 4P 40A i sensibilitat 30mA

2

Armari IP 65 amb PG per entrada i sortida de cablejat, bornes de
connexió, punteres i accessoris de connexionat i petit material. 1
de 60 mòduls per la CC i de 32 mòdusl per CA.

2

Ut.

1

CONNEXIÓ QUADRE GENERAL BAXA TENSIÓ

3500

Subministrament i instal∙lació de magnetotèrmic 4P - corba C - Intensitat
nominal 80A - 6kA situat al costat del quadre general. Degudament
identificat i rotulat. En una caixa superficial de 8 mòduls.

3.750,00 €

TOTAL CAPÍTOL 5:

CAPÍTOL 6:

MONITORITZACIÓ

6.01
Ut.
PLC internet
Subministre i instal∙lació PLC tipus TP-link o similar amb cable per
obtenció del wifi i connexió del meter amb cable ethernet cat. 5
apantallat.

1

175

175,00 €

6.02
ml.
COMPTADOR BIDIRECCIONAL
Subministre i instal∙lació comptador bidireccional amb lectura indirecta
per transformadors toroidals tipus Fronius Smart Meter TS 50kA-3. Es
podrà instal∙lar en la caixa del magnetotèrmic 4P al costat del quadre
general. Similar o equivalent, de característiques iguals o superiors.

1

325

325,00 €

TOTAL CAPÍTOL 6:

CAPÍTOL 7:

SERVEIS AUXILIARS PER A LA INSTAL·LACIÓ

500,00 €
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7.01

PA

Mitjans d'elevació de material a la coberta amb
camió‐ploma

1

1700

1.700,00 €

Lloguer camió ploma de 4 hores, servei bàsic, per pujar el material de
panells + estructura triangular + blocs de formigó (llast) a coberta

1.700,00 €

TOTAL CAPÍTOL 7:

CAPÍTOL 8:

LEGALITZACIÓ

8.01
PA
DOCUMENTACIÓ I TRAMITACIÓ LEGALITZACIÓ
Legalització instal∙lació completa. Inclou CIE, certificats equips, memoria
subvenció generalitat, així com tota la documentació requerida per la
propietat. Taxes de registre RAC i inspección inicial OCA incloses.

1

1400

1.400,00 €

TOTAL CAPÍTOL 8:

CAPÍTOL 9:

IMPREVISTOS OBRA

9.01
PA
IMPREVISTOS
Partida a justificar durant la instal∙lació, prèvia acceptació de la Direcció
Facultativa i la propietat en concepte d'imprevistos durant el transcurs
de l'obra

1

1500

CAPÍTOL 10:

SEGURETAT I SALUT

10.01

PLÀ DE SEGURETAT ESPECÍFIC

1.500,00 €

1.500,00 €

TOTAL CAPÍTOL 9:

PA

1.400,00 €

1

650

650,00 €

Plà de seguretat específic a desenvolupar a travès del projecte tècnic i
específic d'aquesta obra.
10.02

PA

EQUIPS PROTECCIÓ COL·LECTIVA I INDIVICUAL

1

400

400,00 €

10.03

PA

PRIMERS AUXILIS

1

220

220,00 €

10.04

PA

Escala gato primer accès ‐ plegable

1

4511

4.511,00 €

1

3225

3.225,00 €

Subministre i instal∙lació d'escala plegable tipus KAITARI PLEGABLE. Alçada 7+1.1
desembarco. Inclou els accesoris i cargoleria necessaria per a la seva instal∙lació.

10.05

PA

Escala gato segon accès a coberta instal·lació

Subministre i instal∙lació d'escala plegable tipus KAITARI CON AROS. Alçada 7+1.1
desembarco. Inclou els accesoris i cargoleria necessaria per a la seva instal∙lació.
TOTAL CAPÍTOL 10:

9.006,00 €

53.223,50 €

Projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 40 kWn al
Poliesportiu Municipal de Sant Quirze del Vallès

TOTAL EXECUCIÓ + MATEIAL + SEGURETAT I SALUT
Despeses Generals (13%)
Benefici Industrial (6%)
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER
CONTRACTE
I.V.A. (21%)

63.335,97 €
13.300,55 €

PRESSUPOST TOTAL D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE AMB IVA

76.636,52 €

6.919,06 €
3.193,41 €

Andrés Cano Pardo
Enginyer Tècnic Industrial
CETIB Col·legiat nº 26.548

Projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 40 kWn al
Poliesportiu Municipal de Sant Quirze del Vallès

DOCUMENT V:
REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Coberta
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Baixant CC

Xapa grecada de 1 mm
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Alçada greca

Distància entre grecas
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Instal·lació de dues escales fixes de gato. Instal·lació primera escala a l’esquerra, sense tapar
la porta emergència

Quadre General connexió
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Interruptor general

Punt de connexió

Projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 40 kWn al
Poliesportiu Municipal de Sant Quirze del Vallès

DOCUMENT VI:
PLÀNOLS

LOCALITZACIÓ, SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT
IMPLANTACIO_INSTAL·LACIO_FV
IMPLANTACIO_INSTAL·LACIO_FV 2
UBICACIO_EQUIPS
ESQUEMA_UNIFILAR
CONNEXIONAT_MODULS_FV
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DOCUMENT VII:
PLÀ DE TREBALL
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1 RELACIÓ D’ACTIVITATS PER L’EXECUCIÓ DEL
PROJECTE
A continuació es detallen el conjunt de tasques a realitzar per la correcte execució del projecte.
1.1. Actuacions prèvies
La primera actuació encomanada al Contractista és verificar que les dades del Projecte són reals,
sense que s’hagin produït noves dades que interfereixin les obres. No es començarà cap activitat
fins que aquesta no estigui totalment finalitzada. Les sub‐tasques incloses en aquesta activitat són:
1. Verificar amb la DF la solució adoptada
2. Comprovar l’estat de la coberta
3. Tramitar permisos i autoritzacions

1.2. Obra civil per adequació d’accessos
En aquest projecte sí caldrà adequar els accessos al camp fotovoltaic, donat que els mateixos no
compleixen amb la normativa i es consideren insuficients. No caldrà adequar la coberta en termes
de seguretat i salut, ja que dispossa de linia de vida.
1.3. Execució de la instal∙lació
És l’activitat que conté totes les tasques relacionades directament amb l’execució de l’obra. Es
pot dividir en els quatre elements a instal∙lar:
1. Subministrament i instal∙lació de les estructures de suport dels mòduls FV.
2. Subministrament i instal∙lació dels mòduls FV.
3. Subministrament i instal∙lació d’inversors i proteccions.
4. Subministrament i instal∙lació dels equips de mesura.
5. Connexió elèctrica dels elements.

1.4. Implantació de les mesures de seguretat i salut
Aquesta activitat contempla les següents tasques:
1. Col∙locació de cartells d’obra
2. Vallat d’obra
3. Instal∙lació de proteccions col∙lectives
4. Retirada de vallat d’obra
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Pla de control de qualitat
El control de qualitat es realitzarà a través de les proves de funcionament, que es realitzaran un
cop finalitzi l’obra.

Verificació documental
La verificació documental es realitzarà durant el transcurs de tota l’obra.

