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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1 ASPECTES GENERALS 

1.1.1 OBJECTIU DEL PROJECTE 

L'objecte del següent projecte és la renovació d’una instal·lació fotovoltaica, per al 

subministrament elèctric en la seva totalitat, d’una Casa Rural a Saldes (Berguedà), 

l’ocupació de la qual tindrà lloc els caps de setmana i festius. 

A més és realitzarà un estudi de rendibilitat econòmica comparant la inversió necessària en 

cas de que el subministrament s’efectués a traves d’un enllaç amb la xarxa de distribució 

elèctrica, aquest s’haurà de projectar i construir ja que la zona no esta electrificada.  

Aquest projecte està basat en la normativa vigent. 

1.1.2 TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ 

El titular de la instal·lació és l'empresa "Serveis Energètics Autònoms" d’ara en endavant 

“SEA”, així com l'encarregada del manteniment el qual queda reflectit en aquesta memòria. 

1.1.3 EMPRESA REDACTORA DEL PROJECTE 

L'empresa redactora del present projecte és “Serveis Energètics Autònoms” d’ara en 

endavant “SEA” amb domicili a: 

- C/Passeig de Salvat Papasseit, 68 

- 08003 - Barcelona 

- Tlf: 93 446 33 33 

L'Enginyer en cap del present projecte és en Jordi Pons Simon amb el numero de col·legiat 

47.290 del CETIM. 

1.1.4 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ 

L’habitatge és troba situat al terme municipal de Saldes, a la comarca del Berguedà i 

província de Barcelona. 
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Figura 1 – Mapa de Situació de la Població mes Propera a la Instal·lació (Saldes) 

Un cop dins del municipi de Saldes l’habitatge és troba al punt quilomètric 3 de la "Carretera 

de Saldes - Santuari de Gresolet.  

 

Figura 2 – Mapa de Situació de la Casa-Refugi Cal Ferrer (Saldes) 

A continuació s'indiquen les coordenades GMS de situació. 

- Latitud: 42° 14’ 32" N  

- Longitud: 1° 44’ 59" E 

- Altitud: 971 m 
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Figura 3 – Emplaçament de la Casa-Refugi Cal Ferrer (Saldes) 

Expressat amb el sistema internacional de coordenades UTM (ETRS89): 

- X: 396.854 E 

- Y: 4.677.454 N 

- H: 971 m 

1.1.5 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ACTUAL 

Es disposa d’una casa aïllada del nucli urbà de Saldes a la qual s'ha de realitzar un estudi per 

determinar la millor solució tècnica per seguir donant-li servei elèctric desprès de que 

estigui arribant al seu final la instal·lació fotovoltaica existent.  

Les seves dimensions son les següents: 

• Llargada · Amplada = 12.8m · 7.3m = 93,4 m2 

En la actualitat el Moli de Cal Ferrer disposa d’una instal·lació fotovoltaica que data de l’any 

1999, la qual esta arriba’n al seu final, en part degut a l’envelliment dels acumuladors 

estacionaris i en altre part per l’absència de recanvis en els equips fotovoltaics. 

Llista de Material de la Instal·lació Actual: 
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• Bastiments a Terra: Mòdul de bastiment per col·locar a terra de fusta tractada a 

l’autoclau per a la col·locació de 21 plaques fotovoltaiques. 

 

Figura 4 – Actual Estructura de Suport de Fusta dels Mòduls Fotovoltaics  

• Mòduls Fotovoltaics: Placa Fotovoltaica Policristal·lins de 75 Wp marca “Atersa” 

 

Figura 5 – Actuals Mòduls Fotovoltaics Policristal·lins de 75Wp “Artesa”  
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• Acumuladors Estacionaris:  Element de bateria de 2 volts i 750 Ah de capacitat en 

100 h de descarrega, model Powerbloc S-750 de BP Solar 

 

Figura 6 – Actual Situació dels Acumuladors Estacionaris 

• Central Model Taps C-8648/3000: Central Modular per electrificació autònoma Taps 

C-8648 de 3000 W: armari principal precablejat, unitat de control ondulador, 

supervisor de bateries i adquisició de dades, etapa de regulador de camp fotovoltaic 

“MPPT” (Seguiment del Punt de Màxima Potencia) de 2 kWp, 3 etapes de potencia 

d’ondulador 1kW, 3 transformadors d’ondulador 1kW, shunt de mesura corrent 

elements exteriors, 1 caràtula de reserva, mòdem telefònic i ampliació de la 

memòria d’adquisició de dades. 

 

Figura 7 – Actual Situació de la Central Taps C-8648 
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• Quadre Visualització Remota Taps QVR: Quadre de visualització remota per a 

centraleta modular Taps C-8648 de 1kW a 6kW.  

 

Figura 8 – Actual Situació del Quadre de Visualització Remota Taps QVR 

L’interruptor General Automàtic (IGA) de la instal·lació es de 25 A, això significa que la 

potència instal·lada a la casa és de 5.750 kW.  La suma de totes les potencies dels receptors 

de la casa és de 2.334 W. 

1.1.6 LEGISLACIÓ APLICABLE 

Les lleis i normatives en les quals és basa aquest projecte són les següents: 

• Instal·lació elèctrica: 

� Llei 54/1997 del 27 de novembre del Sector Elèctric (BOE nº 285 de 1977.11.28) 

� Reial Decret 842/2002 del 2 d'agost pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensió. 

� Reial Decret 661/2007, del 25 de maig, pel qual és regula l'activitat de producció 

d'energia elèctrica en règim especial (BOE nº 126, de 26/05/2007). 

� Plec de condicions tècniques per a instal·lacions aïllades publicat per l'IDAE. 

 

• Seguretat i salut: 

� Llei 31/1995, del 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 

� Reial Decret 1627/97 del 24 d'octubre de 1997 pel qual s'estableixen les 

Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de Construcció. 

� Ordenances municipals. 

� R.D. 485/97 del 14 d'abril; Disposicions mínimes en matèria de senyalització de 

seguretat i salut en el treball. 

� R.D. 1407/1992 modificat pel R.D. 159/1995, sobre condicions per a la 

comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció 

individual-EPI. 
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� R.D. 773/1997 del 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 

relatives a la utilització per part dels treballadors d'equips de protecció 

individual. 

� R.D. 1215/1997. Disposicions mínimes de seguretat i salut de la utilització per 

part dels treballadors dels equips de treball. 

� R.D. 1435/1992 modificat pel R.D. 56/1995, dicten les disposicions d’aplicació de 

la Directiva del Consell 89/392/CEE, relativa a l'aproximació de les legislacions 

dels Estats membres sobre les màquines. 

� R.D. 1495/1986, modificat pel R.D. 830/1991, aprova el Reglament de Seguretat 

en les màquines. 

� Ordre del Ministeri d'Indústria 1977.05.23 modificada per l’ordre 1981.03.07, 

sobre el Reglament d'aparells elevadors per a obra. 

� R.D. 1316/1989, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del 

Govern sobre la protecció dels treballadors davant els riscos derivats de 

l'exposició al soroll durant el treball. 

� R.D. 245/1989 del Ministeri d'Indústria i Energia, sobre la determinació de la 

potència acústica admissible de determinat material i maquinària d'obra. 

� Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia del 17/11/1989 i modificació del R.D. 

245/1989 del 27/02/1989. 

� Ordre del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme del 1991/07/18. i modificació 

de l'Annex I del Reial decret 245/1989 del 27/02/1989. 

� R.D. 71/1992, del Ministeri d'Indústria. s'amplia l'àmbit de aplicació del Reial 

Decret 245/1989 i s'estableixen noves especificacions tècniques de determinats 

materials i maquinària d'obra. 

� Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia del 29/03/1996 i modificació de l'Annex I 

del Reial Decret 245/1989. 

� R.D. 487/1997 sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 

manipulació manual de càrregues que comportin riscos, en particular dors-

lumbars per als treballadors. 

1.2 DESCRIPCIÓ TÉCNICA DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR 

FOTOVOLTAICA 

1.2.1 RELACIÓ DE COMPONENTS DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR 

FOTOVOLTAICA 

El camp fotovoltaic estarà compost per 6 mòduls de la marca i model Sunpower E19-320, la 

potència pic instal·lada serà de 1,92 kW. 

El recinte on s’allotjaran els equips fotovoltaics estarà compost per un regulador de la marca 

i model Studer Vario Track VT-65 MPPT, un inversor amb carregador incorporat de la marca 

i model Studer X-Tender XTM 3500-24, finalment hi haurà el sistema d’acumulació format 

per 12 acumuladors estacionaris de 2V connectats en sèrie oferint una tensió total de 24V, 

aquets acumuladors son de la marca i model TAB 8 OPzS 800. 
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Es preveu una autonomia de la instal·lació de 3 dies, això significa que aquesta pot funcionar 

amb normalitat durant 3 dies sense rebre radiació, s’ha escollit aquesta autonomia atenent 

a la ocupació estacional que rep la casa (caps de setmana, festius i vacances). Amb aquesta 

autonomia el sistema d’acumulació haurà de tenir una capacitat mínima de 1.204Ah en 

100h. 

La relació de components de la instal·lació esmentada en aquesta apartat esta justificada en 

l’apartat de “Càlculs Justificatius”. 

1.2.2 DESCRIPCIÓ DELS EQUIPS 

1.2.2.1 MÒDULS FOTOVOLTAICS 

1.2.2.1.1 ASPECTES GENERALS 

Com s'ha esmentat en l'apartat anterior, per cobrir la demanda energètica de l’habitatge és 

necessitaran 6 panells fotovoltaics, de la marca i model Sunpower E19-320. S’escullen 

aquets panells degut al seu gran rendiment (19,8%), a major rendiment menor nombre de 

panells són necessaris per abastir l’habitatge, conseqüentment l’impacte visual a la zona 

causat per la presencia dels mateixos disminueix. 

La tecnologia de cèl·lula patentada Maxeon marca la diferència en rendiment i fiabilitat 

permetent augmentar la producció en fins a un 50% més que les tecnologies convencionals i 

una millora de fins a tres vegades més en la fiabilitat del rendiment. Les cèl·lules amb 

tecnologia Maxeon tenen el rècord d'eficiència del mercat amb un 24%. La tecnologia 

d'avantguarda de SunPower permet instal·lar més potència en una mateixa superfície en 

comparació amb els panells convencionals. La conseqüència directa és la possibilitat de 

poder convertir una major quantitat de llum solar en energia elèctrica amb un increment 

evident de les prestacions.  

Aquests panells estan verificats cèl·lula a cèl·lula, el que dóna un grau de confiança molt alt, 

a més la duresa d'aquestes plaques és molt elevada pel fet que el recobreix un vidre 

temperat de 4 mm de gruix. 

Les característiques elèctriques s'adjunten en l'apartat de "Annexos" d'aquesta memòria. 

1.2.2.1.2 CONNEXIÓ ENTRE ELS PANELLS FOTOVOLTAICS 

La connexió entre cada un dels mòduls fotovoltaics és realitzarà mitjançant caixes de 

registre situades a la part posterior dels mateixos mòduls, a l’interior d’aquestes caixes és 

troben els borns de connexió amb els quals és realitzen les connexions sèrie-paral·lel dels 

mòduls. Els borns de connexió són del tipus MC4 o combinable MC4. 

Per cobrir les necessitats del subministrament elèctric són necessaris 6 panells fotovoltaics, 

la distribució d'aquests és realitzarà formant una agrupació sèrie-paral·lel, constituïda per 3 

branques en paral·lel amb 2 panells en sèrie a cada branca, aquesta agrupació esta 

justificada en el capítol "Càlculs justificatius". 
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Un punt important a tenir en compte en l'agrupació dels panells, és que cada branca ha de 

tenir un numero de panells igual, és a dir, aquestes han de ser simètriques per evitar 

possibles desequilibris en el conjunt. 

L'esquema de connexions és troba a l'apartat "Plànols". 

1.2.2.1.3 RANG DE FUNCIONAMENT ENTRE ELS MÒDULS I EL REGULADOR 

Per fer un bon disseny de la instal·lació, s'ha de fer treballar els equips fotovoltaics en el 

rang de funcionament òptim. 

El nombre màxim de panells connectats en sèrie ve determinat per el voltatge de circuit 

obert màxim d’un panell fotovoltaic i per el rang de tensions d’entrada del regulador: 

��������è	
� =
���	��������	
���	������ = 150	

70,75	 = 2,12	������� → !	"#$%&&'(è)*% 

L’agrupació de panells fotovoltaics s’arrodoneix a la baixa per no superar la tensió màxima 

admesa per el regulador.  

En el procés de generació d'energia elèctrica els panells fotovoltaics han de treballar en el 

punt de màxima potència (MPP), ja que és el punt de funcionament amb màxim rendiment. 

Per tant, a la hora de escollir el regulador s’ha de tenir en compte que compte els següents 

punts: 

• La tensió que produeix el conjunt de panells fotovoltaics, amb les condicions 

estàndard de mesura, (Irradiància de 1000 W/m2, Temperatura dels panells de 25°C i 

una Air Mass de 1,5), ha d’estar dins els límits amb els que el regulador treballa amb 

el MPP (Màxim Punt de Potencia). En aquest cas, per al regulador Studer Vario Track 

VT-65, el rang de tensions amb el qual treballa amb el MPP està compres entre 24-

145 Vcc. 

• La tensió mínima que genera el conjunt de panells fotovoltaics ha de ser superior a la 

tensió de treball del sistema d’acumuladors, això ha de ser així perquè la intensitat 

que genera el camp fotovoltaic circuli en direcció als acumuladors per poder-los 

carregar. Com que l’agrupació de dos panells fotovoltaics genera una tensió mínima 

de 94,1V i el sistema d’acumuladors treballa a una tensió de 24V el sistema 

funcionarà correctament. 

∆,��� = ,��� − ,�./ = 70℃ − 25℃ = 45℃ 

�
� = 233 + 567�810009 · ;∆,���< = 54,7 + 5
−176,6>
1000 9 · 45℃ = ?@, AB	C 

�
�	D�	�3�E
ó	�è	
� = �
�	������ · Gº������I = 47,05 · 2 = J?, K	C > 24	 

• La tensió en buit màxima que genera el conjunt de panells fotovoltaics ha de ser 

menor a la tensió màxima admesa per el regulador, com que aquesta tensió al 

connectar 2 panells en sèrie és de 141,5V i la tensió màxima del regulador és de 150 

V el sistema funcionarà correctament. 
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∆,�
� = ,�./ − ,�
� = 25℃ − ;−10℃< = 35℃ 

��� = �E − 567�810009 · ;∆,�
�< = 64,8 − 5
−176,6>
1000 9 · 35℃ = @A, @B	C 

���	D�	�3�E
ó	�è	
� = ���	������ · Gº������I = 70,75 · 2 = K?K, B	C < 150	 

• La intensitat màxima que poden proporcionar les agrupacions sèrie–paral·lel no pot 

superar la intensitat màxima admesa per el regulador, com que les agrupacions 

sèrie-paral·lel generen una intensitat màxima de 19,2 A i el regulador admet una 

intensitat màxima de 65 A el sistema funcionarà correctament. 

∆,��� = ,��� − ,�./ = 70℃ − 25℃ = 45℃ 

P���	�è	
� = PIE + 567�810009 · ;∆,���< = 6,24Q + 5
3,5	>Q
1000 9 · 45℃ = R, ?	S 

P���	D�	�3�E
ó	��	��·��� = P���	�è	
� · GºD�	�3�E
ó	��	��·��� = 6,4	Q · 3 = KJ, !	S < 65	Q 

1.2.2.2 REGULADOR 

La marca i model proposat per el regulador és el "Studer Vario Track VT-65", aquest 

proporciona un control òptim de la instal·lació i compta amb uns elements interns que 

protegeixen enfront a la inversió de polaritat, sobretensions, sobreintensitats i curtcircuits. 

Aquests reguladors són usats per a instal·lacions de mitjana i petita potència en els que no 

sigui necessària instrumentació addicional, incorpora un microprocessador d'última 

generació que porta implementat un algoritme de control que s'adapta als canvis de situació 

tant diària com estacional. 

 

1.2.2.3 ACUMULADORS ESTACIONARIS 

A l’hora de fer el dimensionament d’acumuladors estacionaris s’han d’establir els dies 

d’autonomia que és desitja que tingui la instal·lació, en aquest cas, per l’ocupació estacional 

(caps de setmana, festius i vacances) que te l’habitatge, s’estableix que ha de tenir 3 dies 

d'autonomia. 

Per aconseguir una autonomia de 3 dies són necessaris 12 acumuladors estacionaris, amb 

marca i model proposat TAB 8 OPzS 800, aquets acumuladors són de 2V, aconseguint els 

24V amb que treballa l’inversor connectant els 12 acumuladors en sèrie, la seva capacitat és 

de 1.204 Ah en 100 h, la qual ha estat obtinguda a una temperatura de 25°C. 

1.2.2.4 INVERSOR 

D'acord amb l'estimació de la demanda d’energia elèctrica efectuada per cobrir les 

necessitat de l’habitatge, serà suficient un inversor de 3.0 kW per transformar el corrent 

continu que proporcionen els mòduls fotovoltaics i/o els acumuladors estacionaris, en 

corrent altern. 
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L'inversor proposat per a la instal·lació és el Studer X-Tender XTM 3500-24 90A, aquest 

element té ventilació forçada per evitar un sobreescalfament i els danys ocasionats per 

aquest tipus de problema, aquesta ventilació forçada permet l'ús de l'inversor durant un 

període de temps prolongat i augmenta la vida útil de l'aparell, en ser un equip d'ona 

sinusoïdal pura, permet la seva utilització sense les limitacions ni problemes d'acoblament 

amb les càrregues, tampoc li afecten les interferències que presenten els no sinusoïdals. 

Aquest model d'inversor és expansible, pel que en cas de necessitar en un futur més 

potència, n'hi hauria prou amb acoblar tres inversors en paral·lel per aconseguir una 

potencia trifàsica i així poder ampliar la capacitat de conversió. 

1.2.2.5 CABLEJAT 

El cablejat utilitzat a l'interior de l’habitatge, serà com a mínim l'indicat en el Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió 842/2002, per a un habitatge amb electrificació bàsica, segons 

la ITC-BT-25. 

 

Figura 9 – Taula Resum Circuits Electrificació Bàsica – Font REBT ITC-BT-25 

La tensió assignada per a aquest tipus de cables no serà inferior a 450/750 V, per aquest 

motiu el cable seleccionat, a part de la característica anteriorment esmentada, tindrà un 

aïllament de PVC, suportarà una temperatura màxima de 70°C, serà del tipus H07V-K i 

estarà construït segons la norma UNE 21.031. 

Pel que fa al cablejat exterior de la instal·lació fotovoltaica, la secció està calculada a 

l'apartat "Càlculs Justificatius", en què es comprova que els conductors seleccionats 

compleixen amb les especificacions estipulades pel REBT, sobre caigudes de tensions, 

escalfaments, curtcircuits i pèrdues de potència, aquests tipus de conductors tenen una 

tensió assignada de 0,6/1 kV i seran del tipus RV-K com s'indica a la ITC-BT-7. 

Les connexions entre panells fotovoltaics és realitzarà per mitjà de borns tipus MC4, allotjats 

a l’interior de les caixes de registre, situades a la part posterior dels mateixos panells, aquets 
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borns permetran les agrupacions sèrie-paral·lel segons convingui, a l'interior d'aquestes 

caixes, al costat dels borns, és troben també els díodes antiretorn, que evitaran l'efecte illa, 

és a dir, quan és faci malbé una de les cèl·lules o simplement no li arribi la radicació solar 

necessària per al seu correcte funcionament impedeixin que actuïn com a receptora de les 

restants, quedant polaritzades de forma inversa el que ocasionaria la destrucció de la unió 

PN. 

1.2.2.6 CANALITZACIONS I TUBS DE PROTECCIÓ 

Els tubs emprats en l'interior de l'habitatge, aniran encastats a la paret. Seran tubs flexibles 

d'un diàmetre que permeti la correcta instal·lació i extracció dels cables o conductors aïllats. 

El seu diàmetre, segons la ITC-BT-21, és triarà en funció de la secció del cable o conductor i 

del nombre de cables que s’allotgin a l'interior del tub. 

 

Figura 10 – Taula amb les Dimensions dels Tubs de Proteccio en Funció del Numero de Conductors i de la seva 

Secció – Font REBT ITC-BT-21 

Per més de 5 conductors per tub o per conductors o cables de seccions diferents a instal·lar 

en el mateix tub, la seva secció interior serà com a mínim igual a 3 vegades la secció 

ocupada pels conductors. 

El compliment de les característiques indicades en la taula anterior, és realitzarà segons els 

assajos indicats per la norma UNE-EN 50.086-2-3 per a tubs flexibles i no propagadors de 

flama. 

Les canalitzacions corresponents al camp fotovoltaic, és realitzaran mitjançant una 

canalització de tub soterrat flexible, els tubs hauran de tenir un diàmetre tal que permeti 

una fàcil instal·lació i extracció dels cables o conductors, en les canalitzacions enterrades, els 

tubs protectors seran conformes al que estableix la norma UNE-EN 50.086-2-4 i les seves 

característiques mínimes seran les següents: 
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Figura 11 – Taula de Característiques Mecàniques per Canalitzacions amb Tubs Enterrats – Font REBT ITC-BT-21 

Segons la ITC-BT-21 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió la instal·lació dels tubs és 

farà d'acord a les següents premisses: 

• El traçat de les canalitzacions és farà seguint línies verticals i horitzontals o paral·leles 

a les arestes de les parets que limiten el local on s'efectua la instal·lació. 

• Els tubs s'uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva classe que 

assegurin la continuïtat de la protecció que proporcionen als conductors. 

• Els tubs aïllants, rígids i corbables, podran ser acoblats entre si, en calent, recobrint 

l'entroncament amb una cua especial quan és precisi una unió estanca. 

• Les corbes practicades en els tubs seran contínues i no originaran reduccions de 

secció inadmissibles. Els radis mínims de curvatura per a cada classe de tub seran els 

especificats pel fabricant d'acord amb la UNE-EN 50.086-2-2. 

• Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors en els tubs després de 

col·locar, fixats aquests i els seus accessoris, disposant dels registres que és 

considerin convenients, que en trams rectes no estaran separats entre si més de 15 

metres. El nombre de corbes en angle situades entre dos registres consecutius no 

serà superior a 3. Els conductors s'allotjaran normalment en els tubs després 

d’haver-los col·locat. 

• Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels 

conductors en els tubs o servir al mateix temps com caixes d'entroncament o 

derivació. 

• Les connexions entre conductors és realitzaran a l'interior de caixes apropiades de 

material aïllant i no propagador de la flama. Si són metàl·liques estaran protegides 

contra la corrosió. Les dimensions d'aquestes caixes seran tals que permetin allotjar 

folgadament tots els conductors que hagin de contenir. La seva profunditat serà al 

menys igual al diàmetre del tub major més un 50 % del mateix, amb un mínim de 

40mm. El seu diàmetre o costat interior mínim serà de 60 mm. Quan és vulguin fer 
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estanques les entrades dels tubs en les caixes de connexió, hauran d’emparar-se 

premsaestopes o ràcords adequats. 

• En cap cas és permetrà la unió de conductors com entroncaments, derivacions per 

simple retorciment o enrotllament entre si dels conductors, sinó que haurà realitzar-

se sempre utilitzant borns de connexió muntats individualment, constituint blocs o 

regletes de connexió; pot permetre’s així mateix la utilització de brides de connexió. 

El retorciment o enrotllament de conductors no és refereix a aquells casos en què 

s'utilitzi qualsevol dispositiu connector que asseguri una correcta unió entre els 

conductors, tot i que és produeixi un retorciment parcial dels mateixos i amb la 

possibilitat que puguin desmuntar-se fàcilment. Els borns de connexió per a ús 

domèstic o anàleg seran conformes al que estableix la corresponent part de la 

norma UNE-EN-60.998. 

• Durant la instal·lació dels conductors, perquè el seu aïllament no pugui ser danyat 

per el seu frec amb les vores lliures dels tubs, els extrems d'aquests, quan siguin 

metàl·lics i penetrin en una caixa de connexió o aparell, estaran proveïts de broquets 

amb vores arrodonides, dispositius equivalents o bé les vores estaran 

convenientment arrodonides. 

• En els tubs metàl·lics sense aïllament interior, és tindrà en compte les possibilitats de 

que és produeixin condensacions d'aigua en el seu interior, per a això és triarà 

convenientment el traçat de la seva instal·lació, preveient l'evacuació i establint una 

ventilació apropiada en l'interior dels tubs mitjançant el sistema adequat, com pot 

ser, per exemple, l'ús d'una "T", de la qual un els braços no s'empra. 

• El tubs metàl·lics que siguin accessibles han de connectar-se a terra. La seva 

continuïtat elèctrica haurà de quedar convenientment assegurada. En el cas 

d'utilitzar tubs metàl·lics flexibles, és necessari que la distància entre dues posades a 

terra consecutives dels tubs no excedeixi de 10 metres. 

• No podran utilitzar-se els tubs metàl·lics com a conductors de protecció o de neutre. 

• Per a la col·locació dels conductors és seguirà l'assenyalat en la ITC-BT-20. 

• Per tal d'evitar els efectes de la calor emès per fonts externes (distribucions d’aigua 

calenta, aparells i lluminàries, processos de fabricació, absorció de la calor del mitjà 

circulant, etc.), les canalitzacions és protegiran utilitzant els següents mètodes: 

� Pantalles de protecció calorífuga. 

� Allunyament suficient de fonts de calor. 

� Elecció de la canalització adequada que suporti els efectes nocius que és 

puguin produir. 

� Modificació del material aïllant a emprar. 

1.2.2.7 RASES 

Es disposarà d’una rasa per allotjar els tubs que serviran de protecció mecànica per els 

conductors actius i de protecció, necessaris per al funcionament de la instal·lació 

fotovoltaica. 

El traçat de la rasa discorrerà des de l’arqueta dels mòduls fotovoltaics fins al recinte on 

s'alberguen els acumuladors, el regulador i l’inversor.  
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L’assentament del tub serà de 0.67 m del nivell del terreny i la profunditat de la rasa de 0.7 

m, aquests tubs aniran separats del fons de la rasa a 0.03 m. A 0.25 m del fons de la rasa 

s’omplirà amb sorra fina per assentar, cobrir i protegir el tub, la resta del reblert és farà amb 

terra piconada procedent de la mateixa excavació. L’amplada d’aquesta serà de 0.4 m i la 

longitud de 65 m, el detall de la mateixa és troba en l’apart de “Plànols”. 

La cinta de senyalització anirà a 0.15 m del ferm, estarà fabricada en polietilè, serà de color 

groc, farà 15 cm d'ample, portarà una llegenda impresa que posi "ATENCIÓ SOTA HI HA 

CABLES ELÈCTRICS!", i apareixerà el senyal de risc elèctric. 

Aquesta rasa està normalitzada per a canalitzacions entubades de cables aïllats de fins a 

240mm2 i cables aïllats de 0,6/1kV col·locats en un mateix pla, de manera que resulta 

adequada per a la instal·lació objecte d'aquest projecte, ja que els tubs empleats seran de 

160 mm. 

En el punt d'interconnexió de les canalitzacions de posada a terra és disposarà d'una 

arqueta de registre que permeti la comunicació entre les diferents rases. També és 

disposarà d’una arqueta addicional a 1 metre de l’edifici per tal de millorar la introducció i 

extracció dels conductors. 

1.2.2.8 PROTECCIONS 

Les proteccions elèctriques de l'interior de l'habitatge són les que és contemplen en el ITC-

BT-25 del REBT, per a un grau d'electrificació bàsica. Segons aquesta Instrucció Técnica 

Complementaria les proteccions col·locades seran les següents: 

 
Figura 12 – Esquema sobre les Proteccions, Seccions i Diàmetres de Tub per a una Electrificació Bàsica – Font 

Departament de Industria i Innovació del Govern d’Aragó  

Les proteccions és col·locaran a l'interior d'un quadre de comandament i protecció que 

allotjarà l’habitatge en el seu accés.  
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Les proteccions recomanades per al circuit d'alterna són: 

• Com a protecció magnetotèrmica el model 2P Acti 9 iC60N de la marca Schneider 

Electric, amb les següents característiques: 

 

� Circuits: C1, C2, C5 

� Intensitat: 10A, 16A, 16A 

� Nº de pols: 2 

� Corba de dispar: C 

� Poder de tall: 6 kA 

� Ample del pol: 2 passos de 9mm (18mm) 

 

• Com a protecció diferencial el model 2P Acti 9 ilD60N de la marca Schneider Electric, 

amb les següents característiques: 

 

� Intensitat: 40 A 

� Sensibilitat: 30mA 

� Nº de pols: 2 

� Classe: AC 

� Tensió: 230V 

� Ample per pol: 2 passos de 9mm (18mm) 

Al ser una instal·lació elèctrica no connectada a la xarxa no és necessari el muntatge del 

interruptor de control de potència, (ICP) exigit per les companyies distribuïdores i 

comercialitzadores d'energia elèctrica, però és recomanable la seva instal·lació per tal de 

mantenir un control de la potència màxima demandada, per tant, és proposa instal·lar un 

ICP de 20 A. 

La instal·lació elèctrica del camp fotovoltaic, disposa de les seves pròpies proteccions, les 

quals van incloses en cada un dels elements constituents de la instal·lació. 

Els mòduls fotovoltaics disposen d'uns díodes de bloqueig que eviten la dissipació d'energia 

en situacions de defecte elèctric. 

El regulador de càrrega incorpora relés d'estat sòlid que el protegeixen contra la inversió de 

polaritat, sobretensions, sobrecorrents, curtcircuits, etc. 

L'inversor disposa de protecció per fallades de subtensió o sobretensió d’entrada, 

temperatura elevada, curtcircuit a la sortida i sobrecàrrega. 

Per poder fer independents les zones susceptibles a manteniment o reparació, s'incorporen 

seccionadors fusibles, els necessaris per a tal fi són els següents: 

• Tram de corrent continua des de la sèrie de mòduls fotovoltaics a la caixa 

repartidora: Els fusibles utilitzats són del tipus Cilíndric de 10x38mm amb corba gG, 

intensitat nominal de 10A i una tensió de 500V. 
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• Tram de corrent continua des del regulador al banc d’acumuladors estacionaris: Els 

fusibles utilitzats són del tipus NH1 amb corba gG, intensitat nominal de 100A i una 

tensió de 500V. 

• Tram de corrent continua des de banc d’acumuladors estacionaris a l’inversor: Els 

fusibles utilitzats són del tipus NH1 amb corba gG, intensitat nominal de 160A i una 

tensió de 500V. 

Es proposa l'ús de fusibles i portafusibles subministrats per la casa DF elèctric. 

1.2.2.9 ESTRUCTURA DE SUPORT 

1.2.2.9.1 ASPECTES GENERALS 

L'estructura de suport de les plaques solars fotovoltaiques haurà de resistir els esforços 

sotmesos a causa de l'acció de vent, complint amb el que indiquen les normativa bàsiques 

de l'edificació NBE-AE-88 i NBE-EA-95. 

Els 6 panells fotovoltaics és col·locaran en una estructura metàl·lica d’acer inoxidable i 

alumini, la distribució en aquesta estructura serà de 3 panells per fila amb un total de 2 files. 

Es proposa que els elements per a la construcció d'aquesta estructura siguin subministrats 

per la marca Techno Sun. 

1.2.2.9.2 SITUACIÓ DE LES ESTRUCTURES DE SUPORT 

Els mòduls és col·locaran sobre l’estructura metàl·lica en un terreny adjacent, condicionat 

per a aquest ús, l'orientació serà de -14° cap al Sud-Est, amb una inclinació de 34° sobre 

l’horitzontal, tal i com s’ha calculat l’orientació optima amb programa PVGIS. 

 

Figura 13 – Captura de Pantalla de la Inclinació i Orientació Optima Calculada amb el PVGIS 

Els panells quedaran situats en un mateix pla, tal i com esta projectat en l’annex "Plànols", 

així doncs no és necessari realitzar el càlcul d’ombres. Tampoc és necessari l'estudi de 

pèrdues per ombres d'objectes o elements constructius que és trobin en les proximitats del 

camp fotovoltaic, ja que l'horitzó de la trajectòria solar es troba sense obstacles capaços de 

projectar ombra tret de la pròpia horografia del terreny. 

La situació de les estructures està indicada en la següent foto: 
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Figura 14 - Imatge de la Futura Situació dels Panells Fotovoltaics – Font Google Maps 

1.2.2.9.3 CIMENTACIONS DE L’ESTRUCTURA 

Per assegurar una bona fixació de l’estructura metàl·lica a terra, cal un bon dimensionament 

de les cimentacions, les quals s'encarregaran de mantenir-la ben ancorada sobre el sòl. 

Per al càlcul d’aquestes cimentacions, s'han de tenir en compte unes dades inicials com la 

velocitat del vent (obtinguda per una estació meteorològica Oregon scientific WMR928 

situada a Saldes, les dades de la qual és poden consultar a la pagina web 

www.meteopedraforca.com), la densitat del formigó, la superfície total que ocupen els 

panells amb el pla vertical i la gravetat. 

La màxima velocitat del vent a saldes capturada per aquesta estació ha estat de 81 km/h des 

del 2.005 (any de posada en funcionament de l’estació). Aquesta es sobredimesiona un 30% 

per assegurar un bon càlcul de les cimentacions. 

El càlcul de les cimentacions esta detallat en l’apartat “Càlculs Justificatius”. 
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A la zona de la instal·lació les condicions per al càlcul de les cimentacions de formigó, són les 

següents: 

• Rafega de vent màxim a Saldes: 81 km/h �22,5 m/s �579,5 N/m2 

• Superfície de cada mòdul: 1,63 m2 

]kl�[8XmX� = Q>l��Y� · n��[U�Y� = 1,046> · 1,559> = K, Ra	b! 

• Inclinació: 34° 

• Densitat del formigó: 2000 Kg/m3 

Les fonamentacions necessàries per a la subjecció de l’estructura han de tenir com a mínim 

un volum de 0,162 m3, dada justificada en el capítol "Càlculs Justificatius". 

Les dimensions que ha de tenir cada un dels 4 daus de formigó per subjectar l’estructura son 

les següents: 

• Llargada · Amplada · Altura = 0,4m · 0,4m · 0,4m 

1.2.3 DISSENY DE LA INSTAL·LACIÓ 

1.2.3.1 BALANÇ ENERGÈTIC 

1.2.3.1.1 ASPECTES GENERALS 

En el següent capítol és parlarà de tot al que fa referència a la producció estimada d’energia 

solar fotovoltaica, així com les necessitats previstes de l’habitatge rural. 

1.2.3.1.2 ESTIMACIÓ DE LES NECESSITATS ENERGÈTIQUES 

S'ha estimat que la casa rural estarà ocupada per un màxim de 55 persones, també s'ha 

considerat un equipament que garanteixi el confort en l'estada, el qual queda reflectit en les 

taules d’estimacions que és presenten mes endavant, en aquestes taules és detalla el 

consum per mesos, dies i hores ja que en ser un habitatge dedicat al turisme rural, les 

necessitats de consum varien amb l'estacionalitat. 

La demanda d'energia s'ha estimat per mesos, fet que l'ocupació i les necessitats varien 

(major demanda els caps de setmana, dies festius i vacances). 
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Gener 

 

 

Equip de Consum Potència Quantitat 
Potència 

Total 
Hores de Consum 

Dia 
Dies de 
Consum 

Total Hores Consum 
Total 

Consum 

- Fluorescent 36 W 36 W 10 360 W 8 h 10 80 h 28,80 kWh 
- Fluorescent 18 W 18 W 3 54 W 4 h 10 40 h 2,16 kWh 
- Incandescent 60 W 60 W 1 60 W 1 h 10 10 h 0,60 kWh 
- Baix Consum 14 W 14 W 7 98 W 7 h 10 70 h 6,86 kWh 
Microones Sharp R242INW 800 W 1 800 W 1 h 10 10 h 8,00 kWh 
Nevera Bosch KSR38425IE 90 W 2 180 W 5 h 10 50 h 9,00 kWh 
Congelador AEG Arctis 
A62700HLW0 100 W 1 100 W 3 h 10 30 h 3,00 kWh 

Extractor de Cuina S&P CK-25 N 40 W 1 40 W 3 h 10 30 h 1,20 kWh 
Petits Electrodomèstics 85 W 1 85 W 1 h 10 10 h 0,85 kWh 
Equip Multimèdia AEG BSS 4816 200 W 1 200 W 3 h 10 30 h 6,00 kWh 
Televisió LG 42UB820V 87 W 1 87 W 10 h 10 100 h 8,70 kWh 
Ordinador Portatil Standar 90 W 3 270 W 2 h 10 20 h 5,40 kWh 

    Potència Total 2.334 W     Estimació Mensual 80,57 kWh 

 
      Estimació  Diària 2,60 kWh 

Figura x – Taula d’Estimació de Consums Durant el Mes de Gener 

 

 

  



   

 Pàgina 24 

 

Febrer: 

 

 

Equip de Consum Potència Quantitat Potència Total 
Hores de Consum 

Dia  
Dies de 
Consum 

Total Hores Consum 
Total 

Consum 

- Fluorescent 36 W 36 W 10 360 W 8 h 10 80 h 28,80 kWh 
- Fluorescent 18 W 18 W 3 54 W 4 h 10 40 h 2,16 kWh 
- Incandescent 60 W 60 W 1 60 W 1 h 10 10 h 0,60 kWh 
- Baix Consum 14 W 14 W 7 98 W 6 h 10 60 h 5,88 kWh 
Microones Sharp R242INW 800 W 1 800 W 1 h 10 10 h 8,00 kWh 
Nevera Bosch KSR38425IE 90 W 2 180 W 6 h 10 60 h 10,80 kWh 
Congelador AEG Arctis 
A62700HLW0 100 W 1 100 W 4 h 10 40 h 4,00 kWh 

Extractor de Cuina S&P CK-25 N 40 W 1 40 W 3 h 10 30 h 1,20 kWh 
Petits Electrodomèstics 85 W 1 85 W 1 h 10 10 h 0,85 kWh 
Equip Multimèdia AEG BSS 4816 200 W 1 200 W 3 h 10 30 h 6,00 kWh 
Televisió LG 42UB820V 87 W 1 87 W 10 h 10 100 h 8,70 kWh 
Ordinador Portatil Standar 90 W 3 270 W 3 h 10 30 h 8,10 kWh 

    Potència total 2.334 W     Estimació Mensual 85,09 kWh 

       Estimació Diària 3,04 kWh 
Figura x – Taula d’Estimació de Consums Durant el Mes de Febrer 
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Març: 

 

 

Equip de Consum Potència Quantitat 
Potència 

Total 
Hores de Consum Dia Dies de Consum Total Hores Consum 

Total 
Consum 

- Fluorescent 36 W 36 W 10 360 W 7 h 12 84 h 30,24 kWh 
- Fluorescent 18 W 18 W 3 54 W 3 h 12 36 h 1,94 kWh 
- Incandescent 60 W 60 W 1 60 W 1 h 12 12 h 0,72 kWh 
- Baix Consum 14 W 14 W 7 98 W 5 h 12 60 h 5,88 kWh 
Microones Sharp R242INW 800 W 1 800 W 1 h 12 12 h 9,60 kWh 
Nevera Bosch KSR38425IE 90 W 2 180 W 7 h 12 84 h 15,12 kWh 
Congelador AEG Arctis 
A62700HLW0 100 W 1 100 W 5 h 12 60 h 6,00 kWh 

Extractor de Cuina S&P CK-25 N 40 W 1 40 W 3 h 12 36 h 1,44 kWh 
Petits Electrodomèstics 85 W 1 85 W 1 h 12 12 h 1,02 kWh 
Equip Multimèdia AEG BSS 4816 200 W 1 200 W 3 h 12 36 h 7,20 kWh 
Televisió LG 42UB820V 87 W 1 87 W 9 h 12 108 h 9,40 kWh 
Ordinador Portatil Standar 90 W 3 270 W 3 h 12 36 h 9,72 kWh 

    Potència total 2.334 W     Estimació Mensual 98,28 kWh 

       Estimació Diària 3,17 kWh 
Figura x – Taula d’Estimació de Consums Durant el Mes de Març 

 

  



   

 Pàgina 26 

 

Abril: 

 

 

Equip de Consum Potència Quantitat 
Potència 

Total 
Hores de Consum Dia Dies de Consum Total Hores Consum 

Total 
Consum 

- Fluorescent 36 W 36 W 10 360 W 6 h 14 84 h 30,24 kWh 
- Fluorescent 18 W 18 W 3 54 W 2 h 14 28 h 1,51 kWh 
- Incandescent 60 W 60 W 1 60 W 1 h 14 14 h 0,84 kWh 
- Baix Consum 14 W 14 W 7 98 W 4 h 14 56 h 5,49 kWh 
Microones Sharp R242INW 800 W 1 800 W 1 h 14 14 h 11,20 kWh 
Nevera Bosch KSR38425IE 90 W 2 180 W 8 h 14 112 h 20,16 kWh 
Congelador AEG Arctis 
A62700HLW0 100 W 1 100 W 6 h 14 84 h 8,40 kWh 

Extractor de Cuina S&P CK-25 N 40 W 1 40 W 3 h 14 42 h 1,68 kWh 
Petits Electrodomèstics 85 W 1 85 W 1 h 14 14 h 1,19 kWh 
Equip Multimèdia AEG BSS 4816 200 W 1 200 W 3 h 14 42 h 8,40 kWh 
Televisió LG 42UB820V 87 W 1 87 W 8 h 14 112 h 9,74 kWh 
Ordinador Portatil Standar 90 W 3 270 W 3 h 14 42 h 11,34 kWh 

    Potència total 2.334 W     Estimació Mensual 110,19 kWh 

       Estimació Diària 3,67 kWh 
Figura x – Taula d’Estimació de Consums Durant el Mes d’Abril 
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Maig: 

 

 

Equip de Consum Potència Quantitat 
Potència 

Total 
Hores de Consum Dia Dies de Consum Total Hores Consum 

Total 
Consum 

- Fluorescent 36 W 36 W 10 360 W 5 h 12 60 h 21,60 kWh 
- Fluorescent 18 W 18 W 3 54 W 2 h 12 24 h 1,30 kWh 
- Incandescent 60 W 60 W 1 60 W 1 h 12 12 h 0,72 kWh 
- Baix Consum 14 W 14 W 7 98 W 3 h 12 36 h 3,53 kWh 
Microones Sharp R242INW 800 W 1 800 W 1 h 12 12 h 9,60 kWh 
Nevera Bosch KSR38425IE 90 W 2 180 W 9 h 12 108 h 19,44 kWh 
Congelador AEG Arctis 
A62700HLW0 100 W 1 100 W 7 h 12 84 h 8,40 kWh 

Extractor de Cuina S&P CK-25 N 40 W 1 40 W 3 h 12 36 h 1,44 kWh 
Petits Electrodomèstics 85 W 1 85 W 1 h 12 12 h 1,02 kWh 
Equip Multimèdia AEG BSS 4816 200 W 1 200 W 3 h 12 36 h 7,20 kWh 
Televisió LG 42UB820V 87 W 1 87 W 7 h 12 84 h 7,31 kWh 
Ordinador Portatil Standar 90 W 3 270 W 3 h 12 36 h 9,72 kWh 

    Potència total 2.334 W     Estimació Mensual 91,27 kWh 

       Estimació Diària 2,94 kWh 
Figura x – Taula d’Estimació de Consums Durant el Mes de Maig 
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Juny: 

 

 

Equip de Consum Potència Quantitat Potència Total Hores de Consum Dia Dies de Consum Total Hores Consum Total Consum 

- Fluorescent 36 W 36 W 10 360 W 4 h 14 56 h 20,16 kWh 
- Fluorescent 18 W 18 W 3 54 W 2 h 14 28 h 1,51 kWh 
- Incandescent 60 W 60 W 1 60 W 1 h 14 14 h 0,84 kWh 
- Baix Consum 14 W 14 W 7 98 W 2 h 14 28 h 2,74 kWh 
Microones Sharp R242INW 800 W 1 800 W 1 h 14 14 h 11,20 kWh 
Nevera Bosch KSR38425IE 90 W 2 180 W 10 h 14 140 h 25,20 kWh 
Congelador AEG Arctis 
A62700HLW0 100 W 1 100 W 8 h 14 112 h 11,20 kWh 

Extractor de Cuina S&P CK-25 N 40 W 1 40 W 3 h 14 42 h 1,68 kWh 
Petits Electrodomèstics 85 W 1 85 W 1 h 14 14 h 1,19 kWh 
Equip Multimèdia AEG BSS 4816 200 W 1 200 W 3 h 14 42 h 8,40 kWh 
Televisió LG 42UB820V 87 W 1 87 W 6 h 14 84 h 7,31 kWh 
Ordinador Portatil Standar 90 W 3 270 W 3 h 14 42 h 11,34 kWh 

    Potència total 2.334 W     Estimació Mensual 102,77 kWh 

       Estimació Diària 3,43 kWh 
Figura x – Taula d’Estimació de Consums Durant el Mes de Juny 
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Juliol: 

 

 

Equip de Consum Potència Quantitat 
Potència 

Total 
Hores de Consum Dia Dies de Consum Total Hores Consum 

Total 
Consum 

- Fluorescent 36 W 36 W 10 360 W 4 h 16 64 h 23,04 kWh 
- Fluorescent 18 W 18 W 3 54 W 2 h 16 32 h 1,73 kWh 
- Incandescent 60 W 60 W 1 60 W 1 h 16 16 h 0,96 kWh 
- Baix Consum 14 W 14 W 7 98 W 2 h 16 32 h 3,14 kWh 
Microones Sharp R242INW 800 W 1 800 W 1 h 16 16 h 12,80 kWh 
Nevera Bosch KSR38425IE 90 W 2 180 W 10 h 16 160 h 28,80 kWh 
Congelador AEG Arctis 
A62700HLW0 100 W 1 100 W 8 h 16 128 h 12,80 kWh 

Extractor de Cuina S&P CK-25 N 40 W 1 40 W 3 h 16 48 h 1,92 kWh 
Petits Electrodomèstics 85 W 1 85 W 1 h 16 16 h 1,36 kWh 
Equip Multimèdia AEG BSS 4816 200 W 1 200 W 3 h 16 48 h 9,60 kWh 
Televisió LG 42UB820V 87 W 1 87 W 5 h 16 80 h 6,96 kWh 
Ordinador Portatil Standar 90 W 3 270 W 2 h 16 32 h 8,64 kWh 

    Potència total 2.334 W     Estimació Mensual 111,74 kWh 

       Estimació Diària 3,60 kWh 
Figura x – Taula d’Estimació de Consums Durant el Mes de Juliol 
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Agost: 

 

 

Equip de Consum Potència Quantitat 
Potència 

Total 
Hores de Consum Dia Dies de Consum Total Hores Consum 

Total 
Consum 

- Fluorescent 36 W 36 W 10 360 W 4 h 20 80 h 28,80 kWh 
- Fluorescent 18 W 18 W 3 54 W 2 h 20 40 h 2,16 kWh 
- Incandescent 60 W 60 W 1 60 W 1 h 20 20 h 1,20 kWh 
- Baix Consum 14 W 14 W 7 98 W 2 h 20 40 h 3,92 kWh 
Microones Sharp R242INW 800 W 1 800 W 1 h 20 20 h 16,00 kWh 
Nevera Bosch KSR38425IE 90 W 2 180 W 9 h 20 180 h 32,40 kWh 
Congelador AEG Arctis 
A62700HLW0 100 W 1 100 W 7 h 20 140 h 14,00 kWh 

Extractor de Cuina S&P CK-25 N 40 W 1 40 W 3 h 20 60 h 2,40 kWh 
Petits Electrodomèstics 85 W 1 85 W 1 h 20 20 h 1,70 kWh 
Equip Multimèdia AEG BSS 4816 200 W 1 200 W 3 h 20 60 h 12,00 kWh 
Televisió LG 42UB820V 87 W 1 87 W 4 h 20 80 h 6,96 kWh 
Ordinador Portatil Standar 90 W 3 270 W 1 h 20 20 h 5,40 kWh 

    Potència total 2.334 W     Estimació Mensual 126,94 kWh 

       Estimació Diària 4,09 kWh 
Figura x – Taula d’Estimació de Consums Durant el Mes d’Agost 
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Setembre: 

 

 

Equip de Consum Potencia Quantitat 
Potència 

Total 
Hores de Consum Dia Dies de Consum Total Hores Consum 

Total 
Consum 

- Fluorescent 36 W 36 W 10 360 W 5 h 16 80 h 28,80 kWh 
- Fluorescent 18 W 18 W 3 54 W 2 h 16 32 h 1,73 kWh 
- Incandescent 60 W 60 W 1 60 W 1 h 16 16 h 0,96 kWh 
- Baix Consum 14 W 14 W 7 98 W 3 h 16 48 h 4,70 kWh 
Microones Sharp R242INW 800 W 1 800 W 1 h 16 16 h 12,80 kWh 
Nevera Bosch KSR38425IE 90 W 2 180 W 8 h 16 128 h 23,04 kWh 
Congelador AEG Arctis 
A62700HLW0 100 W 1 100 W 6 h 16 96 h 9,60 kWh 

Extractor de Cuina S&P CK-25 N 40 W 1 40 W 3 h 16 48 h 1,92 kWh 
Petits Electrodomèstics 85 W 1 85 W 1 h 16 16 h 1,36 kWh 
Equip Multimèdia AEG BSS 4816 200 W 1 200 W 3 h 16 48 h 9,60 kWh 
Televisió LG 42UB820V 87 W 1 87 W 5 h 16 80 h 6,96 kWh 
Ordinador Portatil Standar 90 W 3 270 W 3 h 16 48 h 12,96 kWh 

    Potència total 2.334 W     Estimació Mensual 114,43 kWh 

       Estimació Diària 3,81 kWh 
Figura x – Taula d’Estimació de Consums Durant el Mes de Setembre 
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Octubre: 

 

 

Equip de Consum Potència Quantitat 
Potència 

Total 
Hores de Consum Dia Dies de Consum Total Hores Consum 

Total 
Consum 

- Fluorescent 36 W 36 W 10 360 W 6 h 12 72 h 25,92 kWh 
- Fluorescent 18 W 18 W 3 54 W 2 h 12 24 h 1,30 kWh 
- Incandescent 60 W 60 W 1 60 W 1 h 12 12 h 0,72 kWh 
- Baix Consum 14 W 14 W 7 98 W 4 h 12 48 h 4,70 kWh 
Microones Sharp R242INW 800 W 1 800 W 1 h 12 12 h 9,60 kWh 
Nevera Bosch KSR38425IE 90 W 2 180 W 7 h 12 84 h 15,12 kWh 
Congelador AEG Arctis 
A62700HLW0 100 W 1 100 W 5 h 12 60 h 6,00 kWh 

Extractor de Cuina S&P CK-25 N 40 W 1 40 W 3 h 12 36 h 1,44 kWh 
Petits Electrodomèstics 85 W 1 85 W 1 h 12 12 h 1,02 kWh 
Equip Multimèdia AEG BSS 4816 200 W 1 200 W 3 h 12 36 h 7,20 kWh 
Televisió LG 42UB820V 87 W 1 87 W 7 h 12 84 h 7,31 kWh 
Ordinador Portatil Standar 90 W 3 270 W 3 h 12 36 h 9,72 kWh 

    Potència total 2.334 W     Estimació Mensual 90,05 kWh 

       Estimació Diària 2,90 kWh 
Figura x – Taula d’Estimació de Consums Durant el Mes d’Octubre 
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Novembre: 

 

 

Equip de Consum Potència Quantitat 
Potència 

Total 
Hores de Consum Dia Dies de Consum Total Hores Consum 

Total 
Consum 

- Fluorescent 36 W 36 W 10 360 W 7 h 12 84 h 30,24 kWh 
- Fluorescent 18 W 18 W 3 54 W 3 h 12 36 h 1,94 kWh 
- Incandescent 60 W 60 W 1 60 W 1 h 12 12 h 0,72 kWh 
- Baix Consum 14 W 14 W 7 98 W 5 h 12 60 h 5,88 kWh 
Microones Sharp R242INW 800 W 1 800 W 1 h 12 12 h 9,60 kWh 
Nevera Bosch KSR38425IE 90 W 2 180 W 6 h 12 72 h 12,96 kWh 
Congelador AEG Arctis 
A62700HLW0 100 W 1 100 W 4 h 12 48 h 4,80 kWh 

Extractor de Cuina S&P CK-25 N 40 W 1 40 W 3 h 12 36 h 1,44 kWh 
Petits Electrodomèstics 85 W 1 85 W 1 h 12 12 h 1,02 kWh 
Equip Multimèdia AEG BSS 4816 200 W 1 200 W 3 h 12 36 h 7,20 kWh 
Televisió LG 42UB820V 87 W 1 87 W 9 h 12 108 h 9,40 kWh 
Ordinador Portatil Standar 90 W 3 270 W 3 h 12 36 h 9,72 kWh 

    Potència total 2.334 W     Estimació Mensual 94,92 kWh 

       Estimació Diària 3,16 kWh 
Figura x – Taula d’Estimació de Consums Durant el Mes de Novembre 
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Desembre: 

 

 

Equip de Consum Potència Quantitat 
Potència 

Total 
Hores de Consum Dia Dies de Consum Total Hores Consum 

Total 
Consum 

- Fluorescent 36 W 36 W 10 360 W 8 h 10 80 h 28,80 kWh 
- Fluorescent 18 W 18 W 3 54 W 4 h 10 40 h 2,16 kWh 
- Incandescent 60 W 60 W 1 60 W 1 h 10 10 h 0,60 kWh 
- Baix Consum 14 W 14 W 7 98 W 7 h 10 70 h 6,86 kWh 
Microones Sharp R242INW 800 W 1 800 W 1 h 10 10 h 8,00 kWh 
Nevera Bosch KSR38425IE 90 W 2 180 W 5 h 10 50 h 9,00 kWh 
Congelador AEG Arctis 
A62700HLW0 100 W 1 100 W 3 h 10 30 h 3,00 kWh 

Extractor de Cuina S&P CK-25 N 40 W 1 40 W 3 h 10 30 h 1,20 kWh 
Petits Electrodomèstics 85 W 1 85 W 1 h 10 10 h 0,85 kWh 
Equip Multimèdia AEG BSS 4816 200 W 1 200 W 3 h 10 30 h 6,00 kWh 
Televisió LG 42UB820V 87 W 1 87 W 10 h 10 100 h 8,70 kWh 
Ordinador Portatil Standar 90 W 3 270 W 1 h 10 10 h 2,70 kWh 

    Potència total 2.334 W     Estimació Mensual 77,87 kWh 

       Estimació Diària 2,51 kWh 
Figura x – Taula d’Estimació de Consums Durant el Mes de Desembre 

 

. 
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Els valors de demanda és presenten gràficament, amb la finalitat de visualitzar de manera 

ràpida els mesos de més consum, els quals seran determinants a l'hora de dimensionar el 

camp fotovoltaic. 

 

Figura 15 - Gràfica d’Estimació de Consum 

La demanda total d'energia per any, s'obté sumant les demandes de cada un dels mesos. 

Aquesta demanda és de 1.184 kWh per l’habitatge projectat. 

1.2.3.1.3 RADIACIÓ SOLAR 

Per al càlcul de l'angle d'inclinació que han de tenir els panells fotovoltaics, s'ha utilitzat el 

programa PVGIS, el qual indica quin és l'angle òptim d'inclinació, per obtenir la màxima 

energia fotovoltaica en un any. Per aquesta zona, l'angle òptim és de 34° i segons la base de 

dades PVGIS per a un angle òptim de 34° la taula d’irradiacions és la següent: 

Sistema fijo: inclinación=34°, orientación=-14° (óptimo) 

Mes Hd Hm 

Ene 2.63 81.4 

Feb 3.91 110 

Mar 5.13 159 

Abr 4.69 141 

Mayo 5.18 161 

Jun 5.89 177 

Jul 6.30 195 

Ago 5.84 181 

Sep 5.17 155 

Oct 4.22 131 

Nov 2.86 85.9 

Dic 2.29 70.9 

Media anual 4.51 kWh/m2 137 kWh/m2 

Total para el año 1650 kWh/m2 

Figura 16 – Taula d’Estimacions d’Irradiacions Mitjanes Diàries (Hd), Mensuals (Hm) i Anuals – Font: PVGIS 
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Els paràmetres de radiació i inclinació són els aspectes més importants a tenir en compte, ja 

que d'ells dependrà en gran mesura el nombre de panells solars necessaris. 

1.2.3.1.4 PÈRDUES I DIES D’AUTONOMIA 

A l’hora de determinar el nombre de panells fotovoltaics, cal tenir en compte una sèrie de 

pèrdues, degudes en major part els elements com ara el regulador, l’inversor i els 

acumuladors, a més d’aquestes pèrdues també es tindran en compte les degudes a 

temperatura, orientació, cablejat, etc... 

Les pèrdues considerades en el procés de càlcul són: 

• KA: Pèrdues a causa de l’autodescàrrega diària de la bateria, donada als 25°C. 

• KB: Pèrdues a causa del rendiment de la bateria. 

• KC: Pèrdues a causa del inversor. 

• KR: Pèrdues a causa del regulador. 

• KX: Altres pèrdues, com ara la temperatura, orientació, efecte joule del cablejat, 

etc... 

Un altre paràmetre que intervé en el dimensionat de la instal·lació és l’autonomia, aquest és 

un paràmetre que s'ha de tenir en compte quan la instal·lació és aïllada de la xarxa elèctrica, 

per el que cal l'emmagatzematge en bateries de l’energia sobrant, per tal de cobrir la 

demanda en els dies de baixa o nul·la radiació solar. 

Per tant és defineix, dies d'autonomia, com als dies que el banc de bateries pot cobrir la 

demanda d’energia elèctrica en la seva totalitat, amb molt poca o nul·la radiació. Per a 

sistemes solars domèstics és prenen valors d’entre 3 i 5 dies. En aquest projecte és penen 3 

dies d'autonomia ja que la instal·lació esta recolzada per un grup electrogen. 

1.2.3.1.5 PRODUCCIÓ ANUAL ESTIMADA 

La producció anual estimada tenint en compte els paràmetres anteriors, és la següent: 

Sistema fijo: inclinación=34°, orientación=-14° (óptimo) 

Mes Ed Em 

Ene 4.04 125 

Feb 5.99 168 

Mar 7.68 238 

Abr 6.91 207 

Mayo 7.45 231 

Jun 8.28 248 

Jul 8.81 273 

Ago 8.19 254 

Sep 7.44 223 

Oct 6.23 193 

Nov 4.32 130 

Dic 3.44 107 

Media anual 6.57 kWh
 

200 kWh
 

Total para el año 2400 kWh
 

Figura 17 – Taula d’Estimació de Producció Mitjana Diària, Mensual i Anual – Font: PVGIS 
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Aquest quadre representa la producció esperada per una potencia pic instal·lada de 1,92 

kW, això equival a un grup de 6 panells fotovoltaics de la marca i model Sunpower E19-320 

amb una potencia pic de 320 W cada un. La producció anual total esperada és de 2.397 kWh 

a l'any. 

 

Figura 18 - Gràfica d’Estimació de Producció 

Per acabar el balanç energètic s'ha de comprovar que la producció total esperada és més 

gran que la demanda total estimada. En la següent gràfica s'observa, que és cobreixen les 

necessitats: 

 

Figura 19 - Gràfica Comparativa d’Estimacions de Consum i Producció 
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En comparar la producció i el consum s'observa que hi ha molts excedents de producció en 

els mesos de menor ocupació o de major irradiància, aquesta energia no és podrà aprofitar 

pel fet de que la instal·lació fotovoltaica no esta connectada a la xarxa elèctrica, quan els 

acumuladors estiguin plens i no hi hagi demanda d’energia el sistema entrarà en un estat 

“standby”. 

1.2.4 EMPLAÇAMENT DE LES PROTECCIONS I  DELS ELEMENTS DE LA 

INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA 

1.2.4.1 CAIXES DE REGISTRE DELS PANELLS FOTOVOLTAICS 

Les caixes de registres se situaran a la part posterior de les plaques fotovoltaiques. en el seu 

interior és trobaran els borns de connexió del tipus MC4 o combinable MC4, a més dels 

díodes antiretorn que evitin l'efecte illa. 

Aquestes caixes han de ser estanques, amb un grau de protecció enfront a l'entrada de 

cossos sòlids de grau 6 i una protecció davant l'entrada d'aigua o elements líquids de grau 5. 

La marca i model proposats per aquestes caixes, és el QUAD IP65. 

1.2.4.2 QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 

El quadre de comandament i protecció és situarà a l'interior de l'habitatge, complint amb el 

que especifica la ITC-BT-17 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

L’envoltant del quadre s’ajustarà a les normes UNE 20.451 i UNE-EN 60.439-3 amb un grau 

de protecció mínim IP 30 segons UNE 20.324 i IK 07 segons UNE-EN 50.102. 

L'envoltant per a l'interruptor de potència serà precintable. 

A l'interior d'aquest quadre és disposarà d'una platina o born per a la connexió de la posada 

a terra. 

Dins d'aquest quadre, els elements de protecció seran com a mínim: 

• Un interruptor general automàtic de tall omnipolar, que permeti el seu accionament 

manual i que estigui dotat d'elements de protecció contra sobrecàrregues i 

curtcircuits. Aquest interruptor serà independent de l'interruptor de control de 

potència. 

• L'interruptor diferencial general, destinat a la protecció contra contactes indirectes 

de tots els circuits; llevat que la protecció contra contactes s'efectuï mitjançant altres 

dispositius d'acord amb la ITC-BT-24. 

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

curtcircuits de cadascun dels circuits interiors de l'habitatge. 

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

aquest dispositiu de protecció ha de tenir una posició de servei vertical. 
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El quadre de comandament i protecció se situarà prop de l'entrada de l'habitatge, a una 

alçada aproximada de 1,80 m, disposant d'una tapa de material aïllant de classe A i que sigui 

autoextingible. 

La marca i model proposat per el quadre de comandament i protecció és el Mini Pragma 

encastable porta plana de la marca Schneider Electric. Les característiques d'aquest quadre 

son les següents: 

• Dimensions: 222 mm d'alt x 280 mm d'ample 

• Grau de protecció: IP40 

• Normativa que compleix: UNE 60439-3 

• Resistència al foc: IEC 60695-2-1 

• Mòdul per ICP 

• Altres característiques: Fons i tapa frontal 650C/30sg 

1.2.4.3 RECINTE PER A LA UBICACIÓ DELS EQUIPS FOTOVOLTAICS 

L’habitatge rural disposa d'un recinte aïllat situat a la planta baixa on s’allotjaran els 

acumuladors, reguladors, inversors i elements de protecció de la instal·lació solar 

fotovoltaica. La ubicació d’aquets elements en un recinte aïllat té la finalitat d'evitar sorolls, 

gasos perjudicials que és desprenen dels acumuladors i així com els possibles contactes amb 

parts actives de la instal·lació. 

Les dimensions d'aquest recinte són les següents: 

• Llargada · Amplada: 2,9 m · 2,1 m = 6,1 m2 

Es recomana que el recinte destinat a l'allotjament dels acumuladors estacionaris compleixi 

les següents condicions: 

• Estigui el més sec possible. 

• Disposi d'una bona ventilació. 

• Eviti les vibracions per no danyar els acumuladors. 

• Que la temperatura oscil·li entre els 5 i 25 °C. 

• Les lluminàries siguin estanques. 

1.2.5 POSADA A TERRA 

1.2.5.1 ASPECTES GENERALS 

La posada o connexió a terra és la unió elèctrica directa, sense fusibles ni cap protecció, 

d'una part del circuit elèctric o d'una part conductora que no pertany a aquest circuit, 

mitjançant una presa de terra amb un elèctrode o grups d'elèctrodes soterrats, segons 

indica la ITC-BT-18. 

L'elecció i instal·lació del material que assegurin la posada a terra, segons la ITC-BT-18 ha de 

ser tal que: 



   

 Pàgina 40 

 

• El valor de la resistència de posada a terra estigui conforme amb les normes de 

protecció i de funcionament de la instal·lació i és mantingui d'aquesta manera al llarg 

del temps, tenint en compte els requisits generals indicats en la ITC-BT-24 i els 

requisits particulars de les Instruccions Tècniques aplicables a cada instal·lació. 

• Els corrents de defecte a terra i els corrents de fugida puguin circular sense perill, 

particularment des del punt de vista de sol·licitacions tèrmiques, mecàniques i 

elèctriques. 

• La solidesa o la protecció mecànica quedi assegurada amb independència de les 

condicions estimades d'influències externes. 

• Contemplin els possibles riscos deguts a l'electròlisi que poguessin afectar altres 

parts metàl·liques. 

1.2.5.2 CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ I EL TERRENY 

La instal·lació és troba en una zona de muntanya de la localitat de Saldes, estudiant la 

geologia de la zona és troben minerals pertanyents al grup de calcàries toves, per la qual 

segons el que estableix el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió a la ITC-BT-18 és 

considera una resistivitat del terreny de 300 Ωm, degut a les característiques del sòl. 

 

Figura 20 – Geologia de la Zona de Posada a Terra – Font Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) 

El quadre de comandament i protecció disposarà d'un terminal de posada a terra, que 

protegirà de possibles contactes indirectes a les persones i animals, ha de permetre 

descarregar a terra les corrents de defecte. 

Qualsevol part metàl·lica de la instal·lació fotovoltaica, inclosa l'estructura, que pugui ser 

susceptible de quedar sotmesa sota tensió o ser recorreguda per un corrent de defecte a 

terra, haurà de ser connectada a la xarxa de posada a terra. 
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1.2.5.3 PRESES DE TERRA 

La forma, la profunditat d'enterrament i la distància entre les preses de terra, ha ser el que 

estableix la ITC-BT-18 del REBT, a més hauran de mantenir la seva resistivitat tot i que variïn 

les condicions del terreny. 

Els materials utilitzats i la realització de les preses de terra hauran de ser tals que no és vegi 

afectada la resistència mecànica i elèctrica per efecte de la corrosió, de manera que no 

comprometi les característiques del disseny de la instal·lació. 

S’ha de tenir en compte que les canalitzacions metàl·liques d'altres serveis com l'aigua o gas 

no poden ser utilitzades mai com a preses de terra. 

La profunditat d'enterrament en cap cas pot ser menor de 0,50 m. 

Complint amb tot això, s'utilitzaran piques de coure amb construcció i resistència elèctrica, 

segons el que indica la norma UNE-EN 60228:2005. 

Les característiques de les preses de terra han de ser com a mínim les següents: 

• Tipus de pica: Piqueta cilíndrica d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de 

gruix 

• Situació de les piques: Paral·lel 

• Separació entre piques: 2 m 

• Nº de piques: 4 

• Longitud de les piques: 1 m 

• Diàmetre de les piques: 14,6 mm 

• Secció del conductor d'unió: 16 mm2 

• Resistència del elèctrode: 75 Ω 

Sobre el terreny és pot comprovar que el transformador més proper és situa a uns 1,57 km 

de la instal·lació, per tant, no interferirà una posada a terra amb l'altra. 

 

Figura 21 – Distancia de la Posada a Terres al Centre de Transformació mes Proper (Saldes)  – Font Google Maps 
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1.2.5.3.1 LÍNIES PRINCIPALS DE TERRES 

Es disposarà de dues línies principals de terra, un anirà des de la caixa estanca de terra de 

l'habitatge fins a la arqueta d'interconnexió i l’altre des de la mateixa arqueta 

d’interconnexió fins a la caixa estanca de terra de l’estructura metàl·lica. 

La línia d'enllaç anirà des de l'arqueta d'interconnexió fins a l'arqueta de posada a terra, 

estarà constituïda per un conductor de coure amb protecció mecànica i anticorrosiva, la 

seva secció serà de 16 mm2 d'acord amb el que estableix la ITC-BT-18. 

La línia de terra principal corresponent als panells fotovoltaics, estarà constituïda per un 

conductor de coure amb protecció mecànica i anticorrosiva, la seva secció serà de 16mm2 

d'acord amb el que estableix la ITC-BT-18. 

La línia de terra principal corresponent a l’habitatge, estarà constituïda per un conductor de 

coure amb protecció mecànica i anticorrosiva, la seva secció serà de 16mm2 d'acord amb el 

que estableix la ITC-BT-18. 

1.2.5.3.2 DERIVACIONS DE LES LÍNIES PRINCIPALS DE TERRES 

Les derivacions individuals s'estudiaran per zones. 

La derivació individual de l'habitatge, anirà des de la caixa estanca de terres de l’habitatge 

fins al quadre de comandament i protecció del mateix recinte. 

La derivació individual de l’estructura metàl·lica, anirà des de la caixa estanca de terres de 

l’estructura fins a la mateixa estructura metàl·lica, enllaçant tots els marcs metàl·lics dels 

panells fotovoltaics amb l’estructura. 

Segons lo indicat en la ITC-BT-18 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió la secció de les 

derivacions individuals serà de 16 mm2. 

1.2.5.3.3 CONDUCTORS DE PROTECCIÓ 

La instal·lació dels conductors de protecció, és realitzarà segons el que indica la ITC-BT-19 

del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Les zones que requereixen conductor de protecció són les següents: 

• Interior de l'habitatge: 

� El conductor de protecció serà de la mateixa secció que el conductor de fase. 

� El color identificatiu d'aquest conductor serà verd-groc. 

� El conductor de protecció, que va des del quadre de protecció del recinte on és 

troben els equips fotovoltaics fins el quadre de comandament i protecció de 

l’habitatge, serà d’una secció de 16 mm2. 

• Local d’equips fotovoltaics: 

� Els conductors de protecció, uniran elèctricament totes les masses metàl·liques 

situades en aquest recinte. 

� La secció utilitzada per a la protecció d'aquest recinte serà de 16 mm2. 
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• Panells fotovoltaics: 

� El conductor de protecció unirà totes les parts metàl·liques dels panells amb 

l'embarrat de posada a terra, la secció d'aquest conductor serà de 4mm2, sent el 

seu color normalitzat el verd-groc. 

� A l'estar a la intempèrie les parts metàl·liques han de ser inoxidables 

• Estructura de suport: 

� Les unions d'aquest conductor a l'estructura de suport, és realitzaran per mitjà 

de soldadures sense àcid i en cap cas amb connexions enroscades, aquestes 

unions han de ser accessibles per a la verificació, manteniment o reparació. 

� La secció utilitzada per les unions amb l’estructura serà de 16 mm2. 

� A l'estar a la intempèrie les parts metàl·liques han de ser inoxidables. 

1.2.5.3.4 XARXA D’EQUIPOTENCIABILITAT 

La instal·lació disposa de dues línies principals de posada a terra unides entre si a la arqueta 

d'interconnexió, formant una xarxa d'equipotencialitat. 

1.2.5.3.5 RASA DE POSADA A TERRES 

Per canalitzar el conductor de protecció que prové de l'arqueta de l’habitatge, s’utilitzarà la 

mateixa rasa amb la que circulen els conductors que enllacen l’habitatge amb l’estructura 

de suport dels panells fotovoltaics, s'ha adoptat aquesta solució perquè el model de rasa 

disposa d’espai suficient per allotjar el conductor de protecció, de manera que és redueix el 

nombre de rases i conseqüentment s'abarateixen els costos d'instal·lació. 

Per enllaçar l'arqueta d’interconnexió amb l'arqueta de connexió de les piques de posada a 

terra, s'obrirà una rasa amb les mateixes dimensions de la rasa que uneix els panells 

fotovoltaics amb l’habitatge. 

Els detall d’aquesta rasa es troba a l’apartat de “Plànols”. 

1.3 PLA DE MANTENIMENT 

1.3.1 ASPECTES GENERALS 

La realització del pla de manteniment és realitzarà segons l'indicat en el plec de condicions 

de l'IDAE (Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia) i segons l’exposat en el codi 

tècnic de l'edificació. 

Un cop realitzada la instal·lació, s'ha d'arribar a un acord de contracte per al manteniment 

tant preventiu com correctiu de tots els elements de la instal·lació. 

És preferible que aquest contracte de manteniment és faci amb la mateixa empresa 

instal·ladora que ha realitzat el projecte. 
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En aquests aspectes generals podem diferenciar dos tipus de manteniment: 

• Manteniment preventiu. 

• Manteniment correctiu. 

El manteniment preventiu constarà d'operacions d'inspecció visual, verificació d'actuacions i 

altres, que aplicades a la instal·lació han de permetre mantenir-la dins de límits acceptables 

de les condicions de funcionament, prestacions, protecció i durabilitat de la instal·lació. 

Algunes de les activitats o operacions que s'han de dur a terme són les següents: 

• Verificació del funcionament de tots els components i equips. 

• Revisió del cablejat, connexions, platines, terminals, etc. 

• Comprovació de l'estat dels panells fotovoltaics; Situació respecte al projecte 

original, neteja i presència de danys que afectin la seguretat. 

• Comprovació de l’estat de l’estructura de suport; revisió de danys en l'estructura, 

deteriorament per agents ambientals, oxidació, etc. 

• Comprovació de l’estat de les bateries; nivell d'electròlit, neteja i greixatge de 

terminals, etc. 

• Comprovació de l’estat dels regulador de càrrega; caigudes de tensió en el cablejat 

de contínua, indicadors de funcionament, etc. 

• Comprovació de l’estat dels inversors; estat d'indicadors i alarmes. 

• Verificació dels elements de seguretat i protecció; preses de terra, actuació 

d'interruptors de seguretat, fusibles, etc. 

El manteniment correctiu és aquell que engloba totes les operacions de substitució 

necessàries per assegurar el bon funcionament del sistema durant la seva vida útil. Algunes 

d’aquestes activitats són: 

• La visita a la instal·lació en els terminis indicats en el plec de condicions de l'IDEA i 

cada vegada que l'usuari ho requereixi per avaria greu de la instal·lació. 

• La visita esmentada en el paràgraf anterior, és refereix al fet que l'instal·lador haurà 

de anar en un termini màxim de 48 hores a la instal·lació si aquesta no funcionés, o 

en una setmana si la instal·lació pot seguir funcionant fins i tot amb aquesta avaria. 

• L'anàlisi i el pressupost dels treballs i reposicions necessàries per al correcte 

funcionament de la mateixa. 

• Els costos econòmics del manteniment correctiu amb l'abast indicat, formen part del 

preu anual del contracte de manteniment. Podran no estar incloses ni la mà d'obra, 

ni les reposicions d'equips necessàries més enllà del període de garantia. 

Totes les activitats referides al manteniment, ja sigui preventiu o correctiu, han de ser 

realitzades per personal tècnic qualificat sota la responsabilitat d'una empresa instal·ladora i 

han de quedar registrades en un llibre de manteniment. 
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1.3.2 MANTENIMENT DELS COMPONENTS DE LA INSTAL·LACIÓ 

1.3.2.1 INVERSOR 

Algunes de les activitats que és poden realitzar per mantenir els inversors, no difereixen 

molt de les especificacions generals, sent algunes de les operacions que és poden realitzar 

les següents: 

• Revisar l’estat de les connexions i comprovar el parell de collada. 

• Comprovar que la ventilació del recinte sigui la correcta per evitar l'acumulació de 

gasos dels acumuladors. 

• Assegurar-se que la temperatura és l'adequada per evitar possibles danys en els 

circuits electrònics. 

• Comprovar que no hi hagi cap alarma de mal funcionament. 

• Control del funcionament dels indicadors. 

• Mesura d'eficiència i distorsió harmònica. 

• Comprovar possibles caigudes de tensió entre els terminals. 

• Si hi ha acumulació de pols o brutícia, netejar bé els dispositiu. 

1.3.2.2 REGULADOR 

Les operacions que és duran a terme per mantenir el regulador en bon estat durant la seva 

vida útil, són les següents: 

• Revisar l’estat de les connexions i comprovar el parell de collada. 

• Comprovar que la ventilació del recinte sigui la correcta per evitar l'acumulació de 

gasos dels acumuladors. 

• Assegurar-se que la temperatura és l'adequada per evitar possibles danys en els 

circuits electrònics. 

• Control del funcionament dels indicadors. 

• Comprovar possibles caigudes de tensió entre els terminals. 

• Si hi ha acumulació de pols o brutícia, netejar bé els dispositiu. 

1.3.2.3 ACUMULADORS ESTACIONARIS 

Els acumuladors son els elements de la instal·lació que més manteniment necessiten per la 

seva composició química, podent ser molt perjudicials per la resta de dispositius. Algunes de 

les accions que és poden realitzar per mantenir els acumuladors en bon estat són les 

següents: 

• Inspecció del nivell de líquid electrolític i control de la densitat d’aquet. 

• Comprovació dels terminals, la seva connexió i greixatge. 

• Comprovació de l'estanquitat de la bateria. 

• Mesura de la temperatura i comprovació de la ventilació del recinte. 
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1.3.2.4 CABLEJAT I CANALITZACIONS 

Per realitzar el pla de manteniment del cablejat s’estudiarà per zones a fi de simplificar-ho. 

Caixes de connexió i quadres de comandament i protecció: 

• Comprovació de l'estat de l'aïllament del cable. 

• Comprovació de la correcta connexió del cablejat en els borns de connexió i en les 

proteccions. 

• Comprovació visual del bon estat del quadre o caixa de connexió, per tal de 

conservar les seves propietats d'estanqueïtat. 

Connexió entre panells fotovoltaics: 

• Comprovació de l'estat de l'aïllament del cable. 

• Comprovació de la correcta connexió del cablejat en els borns de connexió. 

• Comprovació visual de la correcta connexió dels panells, d'acord amb el present 

projecte. 

Conductes y Canalitzacions: 

• Comprovar el bon estat dels conductes i canalitzacions. 

• Comprovar que els conductes i canalitzacions no estiguin obstruïts per cossos 

estranys i de ser així, retirar aquesta obstrucció. 

• Comprovar el bon aïllament dels conductors que circulen per ells. 

• Assegurar-se que per cada conducte i canalització hi circulen els conductors del 

circuit correcte, complint-se el exposat en el present projecte. 

1.3.2.5 PROTECCIONS 

Les proteccions són el punt mes important en el pla de manteniment de la instal·lació, això 

és degut a que una fallada en aquests elements pot provocar un dany material o posar en 

perill la integritat dels usuaris de la instal·lació, per tant algunes de les activitats que s'han 

de realitzar per el correcte manteniment de les proteccions són les següents: 

• Inspecció visual del bon estat de les connexions. 

• Control del bon funcionament i actuació dels elements de seguretat i protecció, com 

fusibles, postes de terra, interruptors automàtics i diferencials. 

• Realització de proves en cada un dels elements de la instal·lació solar fotovoltaica 

per comprovar el bon funcionament de les seves proteccions. 

1.3.2.6 POSADA A TERRA 

Per assegurar una bona circulació dels corrents de defecte a terra, s’ha de realitzar un bon 

manteniment d'aquesta part de la instal·lació, les activitats que s'han de dur a terme són les 

següents: 
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• Revisió anual de la mesura de la resistència de posada a terra en l'època en què el 

terreny és trobi més sec i mesura de la resistivitat del terreny en la mateixa època. 

• Comprovació de la continuïtat de la instal·lació de posada a terra. 

• Comprovació de la continuïtat de la xarxa equipotència i la connexió d’aquesta amb 

la de posada a terra 

• Revisió cada 5 anys del conductor d’unió dels elèctrodes amb el punt de posada a 

terra. 

1.3.2.7 ESTRUCTURA DE SUPORT 

Les activitats que s'han de realitzar per el correcte manteniment de l’estructura de suport 

són les següents: 

• Comprovar l'estructura visualment amb possibles danys o desperfecte causats per 

l'oxidació o per algun agent ambiental. 

• Comprovació que els panells fotovoltaics estiguin ben subjectes a aquesta. 

• Comprovació que l'orientació de l’estructura segueixi l’exposa’t en el present 

projecte. 

• Comprovació que les fonamentacions que subjecten aquestes estructures estiguin 

en bon estat. 

1.3.2.8 PANELLS SOLARS FOTOVOLTAICS 

El bon manteniment dels generadors fotovoltaics és imprescindible per obtenir un 

rendiment òptim en la instal·lació. Per a tal fi s’han de realitzar les següents activitats: 

• Es realitzarà una inspecció visual de l’estat dels panells, en cas d’existir una 

acumulació de pols i brutícia, és realitzarà una neteja de la superfície. 

• Inspecció visual de possibles deformacions, oscil·lacions i estat de la connexió a terra 

de la carcassa. 

• Realització d'una collada de borns i connexions. 

• Comprovació de l'estat dels díodes de protecció antiretorn. 

• Realització de mesures elèctriques per comprovar el rendiment. 

• Inspecció visual de possibles degradacions, indicis de corrosió i collada dels cargols 

de subjecció amb l’estructura. 

1.3.3 GARANTIA 

1.3.3.1 ÀMBIT GENERAL 

Segons l'indicat pel plec condicions de l'IDAE, (Institut per a la Diversificació i Estalvi de 

l'Energia), en el punt 7.3 s’esmenten les condicions generals de la garantia. 

Així doncs sense perjudici d'una possible reclamació a tercers, la instal·lació serà reparada 

d'acord amb aquestes condicions generals si ha sofert una avaria a causa d'un defecte de 
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muntatge o de qualsevol dels components, sempre que hagi estat manipulada correctament 

d'acord amb el que estableix el manual d'instruccions. 

La garantia és concedeix a favor del comprador de la instal·lació, el qual haurà de justificar 

degudament el certificat de garantia, amb la data que acrediti el lliurament de la instal·lació. 

1.3.3.2 TERMINIS 

Es garantirà el bon funcionament de la instal·lació durant 3 anys per a tots els materials 

utilitzats i per al muntatge. 

Pel que fa a la garantia dels mòduls fotovoltaics, Sunpower dóna una garantia dels mateixos 

de 25 anys. Pel que fa a la seva potència Sunpower garanteix el 95% els primers 5 anys i -

0,4%/any fins l’any 25. 

Si calgués interrompre l'explotació del sistema a causa de raons de les que és responsable el 

subministrador, o reparacions que hagi de fer per complir les estipulacions de garantia, el 

termini és perllongarà per la durada total d'aquestes interrupcions. 

1.3.3.3 CONDICIONS ECONÒMIQUES 

La garantia inclou tant la reparació com la reposició dels components i les peces que puguin 

ser defectuoses, conseqüentment també inclou la ma d’obra d’aquest treballs. 

Queden incloses les següents despeses: temps de desplaçament, mitjans de transport, 

amortització de vehicles i eines, disponibilitat d'altres mitjans i eventuals ports de recollida i 

devolució dels equips per la seva reparació en els tallers del fabricant.  

Així mateix, s'ha d'incloure la mà d'obra i materials necessaris per efectuar els ajustos i 

eventuals reglatges del funcionament de la instal·lació. 

Si en un termini raonable, el subministrador incompleix les obligacions derivades de la 

garantia, el comprador de la instal·lació podrà, prèvia notificació escrita, fixar una data final 

perquè aquest subministrador compleixi amb les seves obligacions. Si el subministrador no 

compleix amb les seves obligacions en el termini establert, el comprador de la instal·lació 

podrà, per compte i risc del subministrador, realitzar per si mateix les oportunes 

reparacions, o contractar a un tercer, sense perjudici de la reclamació per danys i perjudicis 

en què hagi incorregut el subministrador. 

1.3.3.4 ANUL·LACIÓ DE LA GARANTIA 

La garantia podrà anul·lar-se quan la instal·lació hagi estat reparada, modificada o 

desmuntada, encara que només sigui en part, per persones alienes al subministrador o als 

serveis d'assistència tècnica dels fabricants no autoritzats expressament pel subministrador. 
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1.3.3.5 LLOC I TEMPS DE LA PRESTACIÓ 

Quan l'usuari detecti un defecte de funcionament en la instal·lació ho comunicarà 

immediatament al subministrador. Quan el subministrador consideri que és un defecte de 

fabricació d'algun component ho comunicarà immediatament al fabricant. 

El subministrador atendrà l'avís en un termini màxim de 48 hores si la instal·lació no 

funciona, o d'una setmana si la fallada no afecta el funcionament. 

Les avaries de la instal·lació és repararan en el seu lloc d'ubicació pel subministrador, si 

l'avaria d'algun component no pogués ser reparada en el domicili del usuari, el component 

haurà de ser enviat al taller oficial designat pel fabricant per compte i càrrec del 

subministrador. 

El subministrador realitzarà les reparacions o reposicions de peces amb la major brevetat 

possible una vegada rebut l'avís d'avaria, però no és responsabilitzarà dels perjudicis causats 

per la demora en aquestes reparacions sempre que sigui inferior a 15 dies naturals. 

1.4 IMPACTE AMBIENTAL 

1.4.1 ASPECTES GENERALS 

1.4.1.1 ANTECEDENTS 

Es defineix impacte ambiental com la "Modificació de l'ambient ocasionada per l’acció de 

l'home o de la naturalesa". 

L'intens creixement demogràfic i industrial, la manca d'estratègies de planificació ambiental, 

així com el desconeixement del valor ecològic i socioeconòmic dels ecosistemes, s'han inclòs 

greus problemes de contaminació i impacte ambiental i la pèrdua de valuosos recursos 

naturals i econòmics. Fins a l'últim segle, no és considerava essencial la cura i protecció del 

medi ambient, per la qual cosa, s'ha vist severament afectat. Els efectes negatius que avui 

s'aprecien no és poden adscriure a cert grup de persones o indústries, ja que no és tracta de 

culpar ningú. 

Per eliminar o reduir els impactes negatius de la societat, en el seu afany regulador ha 

desenvolupat reglaments, normes i lleis que moderen el comportament de les persones 

amb el medi ambient. 

La major part de l'energia utilitzada en els diferents països prové del petroli i del gas natural. 

S'ha vist que el petroli no és només contaminant mentre s’utilitza, sinó que mentre és 

tractat o transportat pot arribar a ser fatal per a un ecosistema. Un exemple proper és el del 

PRESTIGE, que tot i haver passat anys d'aquella catàstrofe encara segueix havent 

repercussions ambientals. 
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L'efecte hivernacle és un dels impactes mes greus Amb l'acumulació de gasos d’efecte 

hivernacle és reté a la superfície terrestre més quantitat d'energia que està provocant una 

acceleració del canvi climàtic. 

Un altre dany que se li està causant al planeta és l'emissió de gasos contaminants a 

l'atmosfera, fent cada vegada més greu el problema de la capa d'ozó i originant 

l’anomenada "Pluja Àcida", aquesta és molt perjudicial per a la vida humana, animal i fins i 

tot per la vegetació. És un procés en el qual a la humitat de l'aire és barreja òxid nitrós i 

diòxid de sofre, caient a la superfície en forma d’aigua de pluja amb elements molt corrosius 

(Àcids), d’aquí el nom de “Pluja Àcida”.  

Per aquests motius el 16 de febrer del 2005 va entrar en vigor el protocol de Kyoto, el qual 

té com a objectiu reduir l'emissió de 6 gasos contaminants a l'atmosfera: diòxid de carboni, 

metà i òxid nitrós entre d'altres. Aquest protocol a més ha servit com a font d'ingressos 

extra per països menys desenvolupats, ja que les quantitats de gasos no emesos per una 

nació poden ser venuts a altres. 

Una de les solucions que és van trobar per reduir el consum de combustibles fòssils, tenint 

en compte l'entorn socioeconòmic i amb l'objectiu de protegir el medi ambient i obtenir un 

subministrament elèctric de qualitat, va ser pensar en promoure les energies renovables , ja 

que són fonts d'energia netes i inesgotables. 

1.4.1.2 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

A continuació és descriuran les diferents actuacions que és realitzaran a la instal·lació, 

algunes de les quals poden interferir en el medi ambient. 

Les obres d'execució és limiten a: 

• Remodelació de la instal·lació fotovoltaica existent. 

• Excavació d'una rasa d’uns 65 m de longitud per albergar les canalitzacions 

subterrànies. 

• Desplaçament del carril d'accés, sense pavimentar. 

• Renovació de l’estructura de suport dels panells fotovoltaics.  

• Noves cimentacions per subjectar l’estructura de suport dels panells fotovoltaics. 

• Remodelació d'una tanca perimetral. 

La superfície ocupada per la tanca perimetral dels panells fotovoltaics és de 60,5 m2. 

La població més propera és Saldes que és troba a 4 km. 

L'accés a l’habitatge no està pavimentat i procedeix d'un camí rural sense asfaltar 

1.4.2 ALTERNATIVES DEL PROJECTE 

1.4.2.1 DES DEL PUNT DE VISTA MEDIAMBIENTAL 

No és necessari cap permís especial ja que aquesta instal·lació és troba en propietat privada, 

a la qual no hi ha cap tipus d'espècie animal ni vegetal que sigui d’especial importància. 
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1.4.2.2 DES DEL PUNT DE VISTA DEL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 

S'ha buscat una zona allunyada de qualsevol bosc o agrupació d'arbres que produeixin 

ombra. 

1.4.2.3 DES DEL PUNT DE VISTA DE LA VIABILITAT ECONÒMICA 

Encara que els accessos són per camins rurals sense asfaltar, aquests han de reunir les 

condicions necessàries per al trasllat dels materials necessaris per a la execució de la 

instal·lació. 

1.4.3 IDENTIFICACIÓ I VALORACIÓ DELS IMPACTES 

A continuació es farà una anàlisi qualitativa de com el projecte descrit en aquesta memòria 

podria afecta a la flora i fauna de la zona. 

Es distingeix per tant per a cada acció: 

• El caràcter genèric: Qualificant com beneficiós o advers en referència a l'estat previ 

de l'actuació. 

• El tipus d'acció: Directa si l'efecte és manifesta immediatament o indirecta quan 

l’efecte ho fa al llarg del temps. 

• Sinergia: Quan l'efecte directe de l'acció és multiplica al combinar-se amb efectes 

produïts per altres accions derivades de l'execució del projecte. 

• Característiques en el temps: Si l'alteració és produeix en un termini limitat serà 

temporal i si roman indefinidament serà permanent. 

• Característiques espacials: Si l’efecte és manifesta en el mateix lloc en el qual és 

realitzen les accions és considera localitzat i si és manifesta fora d’aquest lloc, 

independentment de la superfície que resulti afectada és considerarà extensiu. 

• Conca especial: Si l’efecte és percep en el mateix lloc en el qual és realitza l’acció és 

considerarà pròxim, si és percep a distància, independentment de la superfície que 

resulti afectada és considerarà allunyat. 

• Reversibilitat: Si de manera natural hi ha la possibilitat de retornar a la situació 

original serà un impacte reversible, en cas contrari serà irreversible. 

• Probabilitat: La probabilitat que succeeixi l’efecte derivat de les accions és classifica 

en segur, alt, mitja i baix. 

• Grau de protecció exigida: En el cas d'existir recursos o elements protegits, 

s'especifica el nivell de protecció i les mesures que comporta la seva protecció total 

o parcial. 

• Recuperabilitat: Quan hi ha la possibilitat de recuperar unes condicions similars a les 

originals és considera recuperable (total o parcialment). En cas contrari és considera 

irrecuperable. El fet que l'impacte sigui recuperable no implica que és dugui a terme 

la recuperació. 

• Mesures correctores: Es descriuen i quantifiquen les mesures adoptades per corregir 

o recuperar els efectes de l'impacte. 

• Magnitud: Es resumeix la valoració de l'efecte de les accions. Es classifica en: 
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� Compatible: Quan l'impacte és positiu o la recuperació és immediata. 

� Moderat: Quan és recuperen les condicions originals a mitjà termini sense 

necessitat de mesures correctores o quan la probabilitat que s’ocasionin 

impactes irreversibles però recuperables és baixa. 

� Sever: Quan són necessàries l'aplicació de mesures que corregeixin total o 

parcialment els efectes de l'impacte o bé quan hi ha una probabilitat alta o 

mitjana que s'originin impactes irreversibles i recuperables. 

� Crític: Quan les pèrdues de condicions originals superen el llindar admissible i no 

són recuperables o bé quan la probabilitat que això passi sigui mitjana o alta. 

Les obres que és realitzaran no són rellevants en la modificació de l'entorn actual, ja que 

simplement és produiran unes excavacions per a la realització de la rasa, les quals s'omplirà 

amb la mateixa terra excavada. No hi haurà efectes negatius en la fauna, excepte les que és 

derivin de tallar el pas. 

Pel que fa a la vegetació hi ha una espècie denominada, “L'esperó muntanyenc” 

(Delphinium montanum) que és troba en perill d'extinció i que actualment a les proximitats 

de la zona de la instal·lació (Parc Natural Cadí-Moixeró), és troba la tercera població més 

importat del mon d’aquesta planta. A la zona d’instal·lació de les plaques fotovoltaiques i en 

l'excavació del terreny per fer les rases no és troba aquesta espècie vegetal. 

No hi ha cap afecció sobre la capacitat agronòmica, ja que el sòl on s'instal·laran els suports 

dels panells fotovoltaics no hi ha cap tipus d’activitat agrícola ni ramadera. 

La remoguda del terreny és mínima, no retirant-se de la parcel·la terra vegetal. No 

s’afectarà a les trames hidrològica, geològica i de contaminació atmosfèrica. Es referiran a 

les afeccions que  és poden produir a l'entorn, com al paisatge i la vegetació. 

S'han considerat els efectes positius i quantificables dels beneficis d'aquesta activitat, pel 

que fa a la millora de l'eficiència energètica, la reducció d'emissió de gasos i la de residus 

radioactius. 
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1.4.3.1 SOBRE EL PAISATGE 

Al estar a una distància considerable del poble, la instal·lació no influirà negativament en 

aquest paisatge. Podria considerar-se un element estrany, més pel seu caràcter que per la 

seva ubicació en un paisatge rural, amb la presència d'altres petites cases properes no 

pertanyents al nucli de població de Saldes. 

La poca envergadura de la instal·lació a més de la bona integració amb l’habitatge fa que la 

seva presència s'integri com una part més d’aquest. 

Per tant la valoració que és fa dels valors qualitatius és la següent: 

• Caràcter genèric: Advers 

• Tipus d'acció: Directa 

• Sinergia: No existeix 

• Característiques del temps: Permanent 

• Característiques espacials: Extensiu 

• Reversibilitat: Irreversible 

• Probabilitat: Segura 

• Grau de protecció: No aplica 

• Recuperabilitat: Recuperable 

• Mesures correctores: No aplica 

• Magnitud: Moderat 

1.4.3.2 SOBRE LA VEGETACIÓ 

La instal·lació ocuparà un màxim de 60,5 m2, la vegetació que és troba en aquest terreny és 

escassa o nul·la. 

Per tant la valoració que és fa dels valors qualitatius és la següents: 

• Caràcter genèric: Advers 

• Tipus d'acció: Directa 

• Sinergia: No existeix 

• Característiques del temps: Temporal 

• Característiques espacials: Localitzat 

• Reversibilitat: Reversible 

• Probabilitat: Segura 

• Grau de protecció: No aplica 

• Recuperabilitat: Recuperable 

• Mesures correctores: No aplica 

• Magnitud: Compatible 
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1.4.4 MESURES CORRECTORES 

Tenen com a objectiu deixar constància de les actuacions que s'han de dur a terme després 

de finalitzar les obres en el terreny, perquè l'impacte ambiental sobre el mateix sigui el 

menor possible. 

Les actuacions que s'han de dur a terme són les següents: 

• Encara que no estigui previst, en cas de produir-se excedents no aprofitables de 

materials d'excavació o de qualsevol altre tipus hauran de ser traslladats i dipositats 

en un abocador controlat. 

• La terra vegetal procedent de l'excavació en el cas de produir-se, s'aprofitarà 

íntegrament en la parcel·la, estenent-se en les zones no ocupades per panells. 

1.4.5 PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL 

S'haurà de tenir especial cura amb l’espècie “L'esperó muntanyenc” (Delphinium montanum 

a causa que és troben en perill d'extinció, tot i que a la zona de la instal·lació no hi ha 

constància de l’existència d’aquesta planta. 

 

Figura 22 – Imatge de L’esperó Muntanyenc (Delphinium Montanum) – Font Biodiversidadvirtual.org 
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1.5 INVERSIÓ 

1.5.1 ASPECTES GENERALS 

L’objectiu és realitzar un estudi de rendibilitat diferencial respecte el cost de construir un 

enllaç amb la xarxa elèctrica de la companyia que opera a la zona (ENDESA). 

Aquest estudi és realitzarà amb els elements diferencials entre ambdues opcions de 

subministrament elèctric. 

1.5.2 RESUM DE LA INVERSIÓ 

La inversió pressupostada per a realització de la instal·lació fotovoltaica és de 17.882,83 € 

IVA inclòs. A l'hora de dur a terme l'estudi de viabilitat econòmica, s'ha de tenir en compte 

el cost de la línia de subministrament en baixa tensió que serveix d'enllaç amb la xarxa de 

distribució de la companyia distribuïdora, l’increment del preu de l’energia consumida i de 

la potencia contractada. 

El pressupost facilitat per ENDESA, sobre el tram de línia que enllaça la xarxa de distribució 

fins a la caixa general de protecció de l’habitatge, és de 66.028,55 € IVA inclòs. En aquest 

preu s'integren els costos de la mà d'obra, el cablejat, el transformador i les torres 

necessàries per transportar i suportar el pes del cable complint amb les normes tècniques 

particulars sobre connexions d’enllaç requerides per ENDESA. 

El pressupost facilitat per l’enllaç amb la xarxa de distribució se li haurà de restar del de la 

instal·lació fotovoltaica, de manera que el resultat és de 48.145,72 €. Aquesta serà la xifra 

sotmesa a l’estudi de rendibilitat. 

1.5.2.1 DESGLOSSAMENT DE LA INVERSIÓ 

El desglossament percentual de la inversió fotovoltaica que s'ha de fer és el següent: 

Part de la Instal·lació Percentatge 

Desmunts i Enderrocs 1 % 

Obra Civil 8 % 

Pericons i Tubs 7 % 

Estructura de Suport 3 % 

Equips Fotovoltaics 54 % 

Quadres i Proteccions 5 % 

Cablejat 9 % 

Sistema de Posada a Terra 5 % 

Equipament 8 % 

 



  

 

 

Figura 23 – Gràfic

Com és pot comprovar en la taula anterior

fotovoltaics, enduent-se mes de la meitat del pressupost.

Fent un desglossament percentual dintre

manera: 
Equip Fotovoltaic

Mòduls

Regulador

Acumuladors Estacionaris

Inversor

 

Figura 24 – Gràfic Sectorial sobre el Cost Percentual dels Equips Fotovoltaics 

Com és pot observar, la inversió més gran 

enduent-se gairebé la meitat del pressupost en aquesta partida.

5%
9%

5%
8%

Percentatge del Cost de les Partides d'Obra

41%

26%

Percentatge del Cost dels Equips Fotovoltaics

 

Gràfic Sectorial sobre el Cost Percentual de les Partides d’Obra 

en la taula anterior, el percentatge mes gran correspon 

se mes de la meitat del pressupost. 

percentual dintre dels equips fotovoltaics quedaria de la següent 

Equip Fotovoltaic Percentatge 

Mòduls Fotovoltaics 27 % 

Regulador 6 % 

Acumuladors Estacionaris 41 % 

Inversor 26 % 

Gràfic Sectorial sobre el Cost Percentual dels Equips Fotovoltaics 

pot observar, la inversió més gran és realitza en els acumuladors

se gairebé la meitat del pressupost en aquesta partida.  
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Gràfic Sectorial sobre el Cost Percentual dels Equips Fotovoltaics  

els acumuladors estacionaris, 

Percentatge del Cost de les Partides d'Obra

Desmunts i Enderrocs

Obra Civil

Pericons i Tubs

Estructura de Suport

Equips Fotovoltaics

Quadres i Proteccions

Cablejat

Sistema de Posada a Terra

Percentatge del Cost dels Equips Fotovoltaics

Mòduls Fotovoltaics

Regulador

Acumuladors estacionaris

Inversor/Carregador



   

 Pàgina 57 

 

1.5.3 PARÀMETRES RELACIONATS AMB L’ESTUDI DIFERENCIAL 

Es justificaran els valors presos per a la realització del estudi diferencial de la inversió. 

1.5.3.1 NECESSITATS DE L’HABITATGE 

La necessitat d'energia elèctrica mensual de l’habitatge és mostra en la següent gràfica: 

 

Figura 25 - Gràfica d’Estimació de Consum 

Com és pot observar a la gràfica anterior, els mesos de més consum son els de Juliol i Agost i 

els de menor consum els de Desembre, Gener i Febrer. 

La instal·lació ha estat dimensionada per cobrir la demanda en tots els períodes de l’any 

amb una autonomia de 3 dies. 

L'energia total necessària per abastir l’habitatge és de 1.184 kWh a l'any, aquest és el valor 

que és prendrà per realitzar l'estudi de viabilitat econòmica. 

1.5.3.2 DESPESES DE MANTENIMENT 

Són les despeses derivades de totes les tasques de manteniment que s'han de dur a terme 

cada cert període de temps, segons s'indica en el capítol "Plec de Condicions" del present 

projecte. 

L'empresa encarregada de realitzar les tasques de manteniment serà la mateixa que la 

titular de la instal·lació "SEA", proporcionant un pla de manteniment anual per una 

quantitat de 360€. Aquesta despesa anual no afecta en gran mesura a l'estudi de 

rendibilitat. 
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1.5.3.3 PREU DE L’ELECTRICITAT 

El preu de l’electricitat juntament amb les necessitats anuals i el cost de la potencia 

contractada son els valors utilitzats per realitzar l’estudi de viabilitat econòmica. 

Actualment el preu del kW hora és de 0,132333 € i el de la potencia és de 3,083185 €/kW 

mes 

S'ha de tenir en compte l'increment anual del preu de l'electricitat basant-se en les següents 

dades: 

 

Figura 26 - Gràfica de Variació del Preu de l’Electricitat – Font: El Pais 

~�D���� = 2,8 + 2,0 + 2,2 + 2,6 + 1,4 + 0 + 4,8 + 7,2 + 9,8 + 1,5 + 0 + 0 + 021 = 

= 7,0 + 3,95 − 2,3 + 3,0 − 6,62 + 4,2 + 3,1 + 1121 = 57,6321 = 2,74	% 

Aplicant una mitjana aritmètica a les darreres dades és considera un 2,74 % d'increment 

anual, incloent el cost de peatge. 

1.5.4 ESTUDI DE LA INVERSIÓ 

Aquest estudi és realitza mitjançant el mètode “VAN” per tal d’obtenir el benefici acumulat 

durant aproximadament els 10 anys de vida útil de la instal·lació fotovoltaica. 

L’aproximació de durada de la instal·lació és deu a la impossibilitat de determinar amb 

exactitud la vida útil de la mateixa, ja que els acumuladors estacionaris son els components 

amb menys durabilitat i amb mes incertesa sobre aquesta, depenent de les profunditats de 

descàrrega que se’ls hi apliqui la vida útil d’aquest és modificarà, escurçant-se amb cicles de 

descarrega mes profunds (superior al 30%). 

També és comprovarà quin és el temps de retorn d'aquesta inversió utilitzant el mètode 

denominat "Payback". 
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1.5.4.1 BENEFICI 

Per a l'estudi del benefici que s’obtindrà durant aproximadament els 10 anys de vida útil de 

la instal·lació, s'utilitza el mètode del VAN. 

El resultat obtingut és el següent: 

Any 0 1 2 3 4 5 

Inversió -17.882,83 €      

Cost d’enllaç amb la 
Xarxa Elèctrica 

66.028,55 €      

Manteniment  -180 € -180 € -180 € -180 € -180 € 

Impost de l’Energia  156,68 € 160,97 € 165,38 € 169,92 € 174,57 € 

Impost de la Potencia 
Contractada 

 191,47 € 196,72 € 202,11 € 207,64 € 213,33 € 

Total 48.145,72 € 
 

168,15 € 177,69 € 187,49 € 197,56 € 207,90 € 

 

Any 6 7 8 9 10 11 

Inversió       

Cost d’enllaç amb 
la Xarxa Elèctrica 

      

Manteniment -180 € -180 € -180 € -180 € -180 € -180 € 

Impost de l’Energia 179,35 € 184,27 € 189,32 € 194,50 € 199,83 € 205,31 € 

Impost de la 
Potencia 
Contractada 

219,18 € 225,18 € 231,35 € 237,69 € 244,21 € 250,90 € 

Total 218,53 € 229,45 € 240,67 € 252,19 € 264,04 € 276,21 € 

 

Any 12 13 14 15 16 17 

Inversió       

Cost d’enllaç amb la Xarxa 
Elèctrica 

      

Manteniment -180 € -180 € -180 € -180 € -180 € -180 € 

Impost de l’Energia 210,94 
€ 

216,71 
€ 

222,65 
€ 

228,75 
€ 

235,02 
€ 

241,46 
€ 

Impost de la Potencia Contractada 257,77 
€ 

264,84 
€ 

272,09 
€ 

279,55 
€ 

287,21 
€ 

295,08 
€ 

Total 288,71 
€ 

301,55 
€ 

314,74 
€ 

328,30 
€ 

342,23 
€ 

356,54 
€ 

En la taula anterior és pot observar el desglossament de tots els factors econòmics que 

influeixen per a l'estudi econòmic. 

Sumant els estalvis obtinguts cada any s'obté un estalvi total per a l'usuari de la instal·lació 

de 4.351,95€ durant els 17 anys de vida útil de la instal·lació. 
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1.5.4.2 RETORN DE LA INVERSIÓ 

Per realitzar l'estudi del retorn de la inversió s’utilitza el mètode "Payback", que consisteix 

en determinar el moment que s’amortitza completament la instal·lació i comença a reportar 

estalvi: 

Any 0 1 2 3 4 5 

Benefici 
Anual 

48.145,72 € 168,15 € 177,69 € 187,49 € 197,56 € 207,90 € 

Acumulat 
48.145,72 € 48.313,87 € 

48.491,56 
€ 

48.679,05 
€ 

48.876,61 
€ 

49.084,51 
€ 

 

Any 6 7 8 9 10 11 

Benefici 
Anual 

218,53 € 229,45 € 240,67 € 252,19 € 264,04 € 276,21 € 

Acumulat 49.303,04 € 49.532,49 € 49.773,16 € 50.025,35 € 50.289,39 € 50.565,60 € 

 

Any 12 13 14 15 16 17 

Benefici Anual 288,71 € 301,55 € 314,74 € 328,30 € 342,23 € 356,54 € 

Acumulat 50.854,31 € 51.155,86 € 51.470,60 € 51.798,90 € 52.141,13 € 52.497,67 € 

 

Com és pot observar en l'anterior taula, la inversió retornarà al 1er any, ja que la inversió a 

realitzar per connectar a la xarxa de BT es superior a la de realitzar la instal·lació 

fotovoltaica. 
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2. CÀLCULS JUSTIFICATIUS 

2.1 ASPECTES GENERALS 

L'objectiu és la justificació de les decisions preses per el dimensionament, el qual s'ha dut a 

terme mitjançant mètodes de càlcul i criteris empírics seleccionats per l'experiència i 

d’acord amb la reglamentació i normativa vigent. 

2.2 DADES DE PARTIDA 

2.2.1 DADES DE RADIACIONS 

Per obtenir l’estimació d’irradiància de la zona d’ubicació dels panells fotovoltaics s'ha 

utilitzat el programa PVGIS, que no es res mes que una aplicació web desenvolupada per 

l’institut d’energia i transport de  la Unió Europea, aquesta es capaç de calcular entre altres 

coses la irradiació rebuda en qualsevol punt de la Unió Europea, Africà i Asia. 

Sistema fijo: inclinación=34°, orientación=-14° (óptimo) 

Mes Hd Hm 

Ene 2.63 81.4 

Feb 3.91 110 

Mar 5.13 159 

Abr 4.69 141 

Mayo 5.18 161 

Jun 5.89 177 

Jul 6.30 195 

Ago 5.84 181 

Sep 5.17 155 

Oct 4.22 131 

Nov 2.86 85.9 

Dic 2.29 70.9 

Media anual 4.51 kWh/m2 137 kWh/m2 

Total para el año 1650 kWh/m2 

Figura 27 – Taula d’Estimacions d’Irradiacions Mitjanes Diàries, Mensuals i Anuals – Font: PVGIS 

Aquestes radiacions són les que és tindran en compte a l'hora de dimensionar la instal·lació 

que ha de cobrir les necessitats. 
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2.2.2 NECESSITAT MENSUAL 

S’utilitzaran les taules d’estimació de consums presentades anteriorment en la “Memòria 

Descriptiva”, aquestes estan resumides en la següent taula: 

Mesos Estimació Consum 

Gener 81 kWh 

Febrer 85 kWh 

Març 98 kWh 

Abril 110 kWh 

Maig 91 kWh 

Juny 103 kWh 

Juliol 112 kWh 

Agost 127 kWh 

Setembre 114 kWh 

Octubre 90 kWh 

Novembre 95 kWh 

Desembre 78 kWh 

Total 1.184 kWh 

Figura 28 – Taula de Consums Estimats 

En la taula anterior és pot observar quines són les necessitats anuals de l’habitatge, 

distribuïdes per mesos. 

2.2.3 SECCIÓ DELS CONDUCTORS 

2.2.3.1 PER CAIGUDA DE TENSIÓ 

Per a qualsevol circuit interior d'un habitatge, la caiguda de tensió màxima admissible serà 

del 3% segons la ITC-BT-19 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. En el cas dels 

circuits pertanyents a la instal·lació fotovoltaica, les caigudes de tensió màximes és 

relacionen en la següent taula. 

 

Figura 29 – Taula de Caigudes de Tensió Màximes en una Instal·lació Fotovoltaica FONT: Suelosolar 

Els conductors escollits per caiguda de tensió se’ls aplica l’estudi de capacitat tèrmica, per 

comprovar que suporten les intensitats que hi circularan. 
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2.2.3.2 PER CAPACITAT TÈRMICA 

Per realitzar l’estudi de capacitat tèrmica dels conductors escollits per caiguda de tensió, 

s’ha d’utilitzar la ITC-BT-07 per a les canalitzacions enterrades de conductors i la ITC-BT-19 

per a les instal·lacions interiors dels equips fotovoltaics. 

 
Figura 30 – Taula d’Intensitats Màximes Admissibles per Conductors de Coure i una Temperatura Ambient de 

40°C 
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2.2.4 DADES DEL TERRENY I TENSIONS DE DEFECTE 

La tensió màxima admissible de defecte en l’habitatge serà de 50V,en ser considerat com 

local sec.  

La tensió màxima admissible en l’estructura de suport dels panells fotovoltaics serà de 24V, 

en ser considerat local humit, aquesta consideració es de al fet de residir a la intempèrie.  

Després de l’estudi geològic del terreny és determina que està compost per calcàries toves, 

anomenades “Calizas Blandas” a la següent taula: 

 

Figura 31 – Taula de Resistivitats del Terreny en Funció de la seva Composició – Font: Telergia.blocs 

D'acord amb la taula anterior de resistivitats en funció de la composició del terreny, aquesta 

és troba compresa entre 100 i 300 Ωm. 

2.2.5 ORIENTACIÓ I ANGLE D’INCLINACIÓ DELS PANELLS 

Per calcular l’orientació i l'angle d'inclinació dels panells fotovoltaics s'ha utilitzat el 

programa PVGIS, que no es res mes que una aplicació web desenvolupada per l’institut 

d’energia i transport de  la Unió Europea, aquesta es capaç de calcular entre altres coses 

l’orientació i l'angle d'inclinació òptims per a qualsevol zona de la Unió Europea, Africà i 

Aisa.  

L’angle d'orientació òptim obtingut amb el PVGIS per a la zona d’ubicació dels panells 

fotovoltaics és de -14° SUD-EST, aquesta es l’orientació amb la que els panells fotovoltaics 

reben major irradiància durant l’any. 

L’àngel d’inclinació òptim obtingut amb el PVGIS per a la zona d’ubicació dels panells 

fotovoltaics és de 34°, aquest es l’angle d’inclinació amb el que els panells fotovoltaics reben 

major irradiància durant l’any. 
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Figura 32 – Imatge Representativa de l’Angle d’Orientació (Azimut) i de l’Angle d’Inclinació – Font: Ingemecanica 

2.2.6 PÈRDUES PER OMBRES 

Respecte al càlcul de les pèrdues produïdes per ombres cal assenyalar que en aquest cas no 

és contemplen, ja que en l'horitzó de la trajectòria solar no és troben elements de 

construcció ni objectes que puguin projectar ombra tret de la mateixa holografia del terreny 

(muntanyes). 

 

Figura 33 – Imatge Representativa de l’Holografia del Horitzó  – Font: PVGIS 
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2.3 DIMENSIONAT DEL SISTEMA 

Amb els paràmetres anteriorment esmentats és determinarà el nombre de panells 

fotovoltaics i elements acumuladors necessaris per al subministrament elèctric de 

l’habitatge. 

2.3.1 DIMENSIONAT DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR 

2.3.1.1 FORMULES UTILITZADES 

• Potència Continua de l’Inversor: 

�����	I�		/��rí��� = 1,2 · �D/  

On: 

- PAC, es la suma de totes les potencies alternes de la instal·lació 

 

• Potència Instantània de l’Inversor: 

�����	I�		��Ir��rà�
� = 1,2 · ;�D/ + ��à�	��r�	 · 4< 
On: 

- PAC, es la suma de totes les potencies alternes de la instal·lació 

- PMàx Motor, es la potència màxima del motor mes potent de la instal·lació 

 

• Energia Diària en Corrent Altern:  

s�
à	
�	D/ = s���I���	D/Gº�
�I	��I  

On: 

- EMensual AC, es la suma de tots els consums d’un mes en corrent altern, en kWh 

- NºDies Mes, es el nombre de dies del mes en estudi 
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• Energia Diària: 

s�
à	
� =
s�
à	
�	�/ + s�
à	
�	D/�����	I�	
�DE�2�����	I · ���������	 

En el cas que no existeixin consums en corrent continu: 

s�
à	
� = s�
à	
�	D/
���������	 · �DE�2�����	I · �����	I�	 

On: 

- EDiaria DC, es el consum d’energia diària en continua 

- EDiaria AC, es el consum d’energia diària en alterna 

- ηRegulador, es el rendiment en tant per u del regulador 

- ηAcumuladors, es el rendiment en tant per u dels acumuladors 

- ηInversor, es el rendiment en tant per u de l’inversor 

 

• Energia subministrada per un panell: 

s������ = ���� · �]� · �T 

On: 

- PMPP, és la potència màxima que pot subministrar el panell, en W 

- HSP, són les hores solar pic amb condicions estàndard de mesura 

- PR (Performance Ratio) es el factor global de funcionament que varia entre 0,65 i 

0,9, s’usa 0,9 per defecte. 

 

• Panells Totals: 

�������.�r��I = s�
à	
�s������ 

On: 

- EDiària, és el consum d’energia diària, en Wh/dia 

- EPanell, és l’energia subministrada per un panell, en Wh/dia 

El nombre de panells s’arrodoneix a l’alça per aconseguir les necessitats energètiques 

desitjades. 
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• Panells en Sèrie: 

��������è	
� =
�à�	��������	
�à�	������  

On: 

- VMax Regulador, és la tensió màxima d’entrada del regulador, en V 

- VMax Panell, és la tensió màxima que pot subministrar un panell fotovoltaic, en V 

 

• Panells en Paral·lel: 

�[���k��	���������	��·��� = �������.�r��I��������è	
�  

On: 

- PanellsTotals, és el nombre total de panells 

- PanellsSerie, és el nombre de panells connectats en sèrie 

 

• Acumuladors en Sèrie: 

Qmk>k��Y7[��è	
� = ����	I�	
DE�2�����	 

- VInversor, es el voltatge nominal de l’inversor, en V 

- VAcumuladors, es la tensió subministrada per un acumulador estacionari, en V 

 

• Capacitat dels Acumuladors en Funció de la Descarrega Màxima Diària: 

6��;^wℎ< = s�
à	
�
��à�	�
à	
� · c/. 

6��;Qℎ< = 6��;wℎ<
DE�2�����	I 

- EDiària, és el consum d’energia diària, en kWh/dia 

- DMàx Diària, es la descarrega màxima diària permesa, en tant per u 

- FCT, es el factor de correcció de temperatura dels acumuladors, en tant per u 

- VAcumuladors, es la tensió subministrada per l’agrupació d’acumuladors estacionaris, en 

V 
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• Capacitat dels Acumuladors en Funció de la Descarrega Màxima Estacional: 

6��;^wℎ< = s�
à	
� · Gº�
�I	D�r���2
���à�	oIr�E
���� · c/.  

6��;Qℎ< = 6��;wℎ<
DE�2�����	I 

- EDiària, és el consum d’energia diària, en kWh/dia 

- NºDies Autonomia, es el nombre de dies d’autonomia 

- DMàx Estacional, es la descarrega màxima estacional permesa, en tant per u 

- FCT, es el factor de correcció de temperatura dels acumuladors, en tant per u 

- VAcumuladors, es la tensió subministrada per l’agrupació d’acumuladors estacionaris, en 

V 

 

• Intensitat del Regulador 

P��������	 = 1,25 · P�à�	������ · �[���k��	���������	��·��� 
- IMàx Panell, es la intensitat màxima que pot proporcionar un panell fotovoltaic, en A 

- Branques PanellsParal·lel, es el numero de branques de panells connectades en 

paral·lel. 

2.3.1.2 EQUIPS FOTOVOLTAICS 

En primer lloc es dimensiona l’inversor ja que aquest no depèn de factors estacionals 

(sempre ha de poder subministrar la potència màxima de l’habitatge). S’ha de dimensionar 

la potència que pot subministrar de manera continua i de manera instantània: 

�����	I�		/��rí��� = 1,2 · �D/ = 1,2 · 2.334	w = !. |AA, |	� 

Al disposar d’equips que porten motor elèctric (nevera i congelador, extractor i algun petit 

electrodomèstic), s’ha de calcular la potència instantània màxima que es pot produir a 

l’arrencada d’aquest motors. 

�����	I�		��Ir��rà�
� = 1,2 · ;�D/ + ��à�	��r�	 · 4< = 1,2 · ;2.334	w + 100 · 4<
= a. !|A, |	� 

El nombre màxim de panells connectats en sèrie ve determinat per el voltatge de circuit 

obert màxim d’un panell fotovoltaic i per el rang de tensions d’entrada del regulador: 

��������è	
� =
���	��������	
���	������ = 150	

70,75	 = 2,12	������� → !	"#$%&&'(è)*% 

L’agrupació en sèrie de panells fotovoltaics s’arrodoneix a la baixa per no superar la tensió 

màxima admesa per el regulador.  
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Els acumuladors TAB 8 OPzS 800 ofereixen 2 V cadascun, que al connectar en sèrie se sumen 

els voltatges per acabar oferint els 24 V en els que treballa els sistema. 

Qmk>k��Y7[��è	
� = o�r	���	����	I�	DE�2�����	 = 24	2	 = K!	S��b�&#��)'(è)*% 

A continuació es dimensionen la resta d’equips fotovoltaics ja que aquest depèn de factors 

estacionals, per poder-ho fer es calculen els equips que seran necessaris de forma estacional 

(per mesos) i s’escolliran els del mes més desfavorable. 

• Gener 

En primer lloc es calcula l’energia consumida en corrent alterna, segons les estimacions que 

s’ha realitzat anteriorment i que estan justificades a la “Memòria Descriptiva” d’aquest 

projecte i se li aplica un marge de seguretat del 20% i els rendiments dels equips. 

s�
à	
�	D/ = s���I���	D/Gº�
�I	��I =
80,57	^wℎ
31	YX�� = 2,6	^wℎ/YX� 

s�
à	
�	D/ = s�
ru���	�
à	
�	D/ · 1,2 = 2,6	^wℎ/YX� · 1,2 = 3,12	^wℎ/YX� 

s�
à	
� =
s�
ru���	�
�	
�	D/

���������	 · �DE�2�����	I · �����	I�	 =
3,12	^wℎ/YX�
0,99 · 0,95 · 0,94 = 3,53	^wℎ/YX� 

Tot seguit es calcula l’energia diària subministrada per un panell fotovoltaic: 

s������ = ���� · �]� · �T = 0,32	^w · 2,63	ℎ · 0,9 = 0,757	^wℎ/YX� 

Un cop obtinguda la necessitat energètica diària i l’energia diària subministrada per un 

panell, es calcula el nombre de panells fotovoltaics necessaris per abastir la instal·lació: 

�������.�r��I = s�
à	
�s������ =
3,53	^wℎ/YX�
0,757	^wℎ/YX� = 4,7	������� → R	"#$%&&' 

El nombre de panells fotovoltaics s’arrodoneix a l’alça i a un nombre parell, ja que els 

panells s’han de connectar amb series de 2 panells. 

Tot seguit es calculen el nombre de branques de panells connectades en paral·lel: 

�[���k��	���������	��·��� = �������.�r��I��������è	
� =
6	�������
2	������� = a	�)#$��%'	"#$%&&'"#)#&·&%& 

A continuació es calcula la capacitat nominal dels acumuladors, en funció de la descàrrega 

màxima diària i en funció de la descàrrega màxima estacional. S’escullen els acumuladors 

amb la capacitat nominal mes elevada ja que han de complir amb totes dues condicions. 

 

 

 



   

 Pàgina 71 

 

En primer lloc es calcula en funció de la descàrrega màxima diària: 

6��;^wℎ< =
s�
ru���	�
�	
�
��à�	�
à	
� · c/. =

3,53	^wℎ/YX�
0,3 · 1 = 11,76	^wℎ 

6��;Qℎ< = 6��;wℎ<
DE�2�����	I =

11.759,4	wℎ
24	 = 489,97	Qℎ 

Aleshores es calcula en funció de la descàrrega màxima estacional: 

6��;^wℎ< =
s�
ru���	�
�	
� · Gº�
�I	D�r���2
�

��à�	DE�2�����	I · c/. = 3,53	^wℎ/YX� · 30,7 · 1 = 15,12	^wℎ 

6��;Qℎ< = 6��;wℎ<
DE�2�����	I =

15.119,22	wℎ
24	 = R!J, J@	S� 

Per últim es dimensiona el regulador amb un marge de seguretat del 25%. 

P��������	 = 1,25 · P�à�	������ · �[���k��	���������	��·��� = 1,25 · 6,4	Q · 3 = !?	S 

 

• Febrer 

En primer lloc es calcula l’energia consumida en corrent alterna, segons les estimacions que 

s’ha realitzat anteriorment i que estan justificades a la “Memòria Descriptiva d’aquest 

projecte i se li aplica un marge de seguretat del 20% i se li apliquen els rendiments dels 

equips. 

s�
à	
�	D/ = s���I���	D/Gº�
�I	��I =
85,09	^wℎ
28	YX�� = 3,04	^wℎ/YX� 

s�
à	
�	D/ = s�
ru���	�
à	
�	D/ · 1,2 = 3,04	^wℎ/YX� · 1,2 = 3,65	^wℎ/YX� 

s�
à	
� =
s�
ru���	�
�	
�	D/

���������	 · �DE�2�����	I · �����	I�	 =
3,65	^wℎ/YX�
0,99 · 0,95 · 0,94 = 4,12	^wℎ/YX� 

Tot seguit es calcula l’energia diària subministrada per un panell fotovoltaic: 

s������ = ���� · �]� · �T = 0,32	^w · 3,91	ℎ · 0,9 = 1,126	^wℎ/YX� 

Un cop obtinguda la necessitat energètica diària i l’energia diària subministrada per un 

panell, es calcula el nombre de panells fotovoltaics necessaris per abastir la instal·lació: 

�������.�r��I = s�
à	
�s������ =
4,12	^wℎ/YX�
1,126	^wℎ/YX� = 3,7	������� → ?	"#$%&&' 

El nombre de panells fotovoltaics s’arrodoneix a l’alça i a un nombre parell, ja que els 

panells s’han de connectar amb series de 2 panells. 
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Tot seguit es calculen el nombre de branques de panells connectades en paral·lel: 

�[���k��	���������	��·��� = �������.�r��I��������è	
� =
4	�������
2	������� = !	�)#$��%'	"#$%&&'"#)#&·&%& 

A continuació es calcula la capacitat nominal dels acumuladors, en funció de la descàrrega 

màxima diària i en funció de la descàrrega màxima estacional. S’escullen els acumuladors 

amb la capacitat nominal mes elevada ja que han de complir amb totes dues condicions. 

En primer lloc es calcula en funció de la descàrrega màxima diària: 

6��;^wℎ< =
s�
ru���	�
�	
�
��à�	�
à	
� · c/. =

4,12	^wℎ/YX�
0,3 · 1 = 13,75	^wℎ 

6��;Qℎ< = 6��;wℎ<
DE�2�����	I =

13749,72	wℎ
24	 = 572,90	Qℎ 

Aleshores es calcula en funció de la descàrrega màxima estacional: 

6��;^wℎ< =
s�
ru���	�
�	
� · Gº�
�I	D�r���2
�

��à�	DE�2�����	I · c/. = 4,12	^wℎ/YX� · 30,7 · 1 = 17,68	^wℎ 

6��;Qℎ< = 6��;wℎ<
DE�2�����	I =

17678,21	wℎ
24	 = @aR, BJ	S� 

Per últim es dimensiona el regulador aplica-li un marge de seguretat del 25%. 

P��������	 = 1,25 · P�à�	������ · �[���k��	���������	��·��� = 1,25 · 6,4	Q · 2 = KR	S 

 

• Març 

En primer lloc es calcula l’energia consumida en corrent alterna, segons les estimacions que 

s’ha realitzat anteriorment i que estan justificades a la “Memòria Descriptiva d’aquest 

projecte i se li aplica un marge de seguretat del 20% i se li apliquen els rendiments dels 

equips. 

s�
à	
�	D/ = s���I���	D/Gº�
�I	��I =
98,28	^wℎ
31	YX�� = 3,17	^wℎ/YX� 

s�
à	
�	D/ = s�
ru���	�
à	
�	D/ · 1,2 = 3,17	^wℎ/YX� · 1,2 = 3,80	^wℎ/YX� 

s�
à	
� =
s�
ru���	�
�	
�	D/

���������	 · �DE�2�����	I · �����	I�	 =
3,80	^wℎ/YX�
0,99 · 0,95 · 0,94 = 4,30	^wℎ/YX� 

Tot seguit es calcula l’energia diària subministrada per un panell fotovoltaic: 

s������ = ���� · �]� · �T = 0,32	^w · 5,13	ℎ · 0,9 = 1,477	^wℎ/YX� 
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Un cop obtinguda la necessitat energètica diària i l’energia diària subministrada per un 

panell, es calcula el nombre de panells fotovoltaics necessaris per abastir la instal·lació: 

�������.�r��I = s�
à	
�s������ =
4,30	^wℎ/YX�
1,477	^wℎ/YX� = 2,91	������� → ?	"#$%&&' 

El nombre de panells fotovoltaics s’arrodoneix a l’alça i a un nombre parell, ja que els 

panells s’han de connectar amb series de 2 panells. 

Tot seguit es calculen el nombre de branques de panells connectades en paral·lel: 

�[���k��	���������	��·��� = �������.�r��I��������è	
� =
4	�������
2	������� = !	�)#$��%'	"#$%&&'"#)#&·&%& 

A continuació es calcula la capacitat nominal dels acumuladors, en funció de la descàrrega 

màxima diària i en funció de la descàrrega màxima estacional. S’escullen els acumuladors 

amb la capacitat nominal mes elevada ja que han de complir amb totes dues condicions. 

En primer lloc es calcula en funció de la descàrrega màxima diària: 

6��;^wℎ< =
s�
ru���	�
�	
�
��à�	�
à	
� · c/. =

4,30	^wℎ/YX�
0,3 · 1 = 14,34	^wℎ 

6��;Qℎ< = 6��;wℎ<
DE�2�����	I =

14344,22	wℎ
24	 = 597,68	Qℎ 

Aleshores es calcula en funció de la descàrrega màxima estacional: 

6��;^wℎ< =
s�
ru���	�
�	
� · Gº�
�I	D�r���2
�

��à�	DE�2�����	I · c/. = 4,3	^wℎ/YX� · 30,7 · 1 = 18,44	^wℎ 

6��;Qℎ< = 6��;wℎ<
DE�2�����	I =

18442,56	wℎ
24	 = @R|, ??	S� 

Per últim es dimensiona el regulador aplica-li un marge de seguretat del 25%. 

P��������	 = 1,25 · P�à�	������ · �[���k��	���������	��·��� = 1,25 · 6,4	Q · 2 = KR	S 

 

• Abril 

En primer lloc es calcula l’energia consumida en corrent alterna, segons les estimacions que 

s’ha realitzat anteriorment i que estan justificades a la “Memòria Descriptiva d’aquest 

projecte i se li aplica un marge de seguretat del 20% i se li apliquen els rendiments dels 

equips. 

s�
à	
�	D/ = s���I���	D/Gº�
�I	��I =
110,19	^wℎ
30	YX�� = 3,67	^wℎ/YX� 

s�
à	
�	D/ = s�
ru���	�
à	
�	D/ · 1,2 = 3,67	^wℎ/YX� · 1,2 = 4,41	^wℎ/YX� 
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s�
à	
� =
s�
ru���	�
�	
�	D/

���������	 · �DE�2�����	I · �����	I�	 =
4,41	^wℎ/YX�
0,99 · 0,95 · 0,94 = 4,99	^wℎ/YX� 

Tot seguit es calcula l’energia diària subministrada per un panell fotovoltaic: 

s������ = ���� · �]� · �T = 0,32	^w · 4,69	ℎ · 0,9 = 1,351	^wℎ/YX� 

Un cop obtinguda la necessitat energètica diària i l’energia diària subministrada per un 

panell, es calcula el nombre de panells fotovoltaics necessaris per abastir la instal·lació: 

�������.�r��I = s�
à	
�s������ =
4,99	^wℎ/YX�
1,351	^wℎ/YX� = 3,7	������� → ?	"#$%&&' 

El nombre de panells fotovoltaics s’arrodoneix a l’alça i a un nombre parell, ja que els 

panells s’han de connectar amb series de 2 panells. 

Tot seguit es calculen el nombre de branques de panells connectades en paral·lel: 

�[���k��	���������	��·��� = �������.�r��I��������è	
� =
4	�������
2	������� = !	�)#$��%'	"#$%&&'"#)#&·&%& 

A continuació es calcula la capacitat nominal dels acumuladors, en funció de la descàrrega 

màxima diària i en funció de la descàrrega màxima estacional. S’escullen els acumuladors 

amb la capacitat nominal mes elevada ja que han de complir amb totes dues condicions. 

En primer lloc es calcula en funció de la descàrrega màxima diària: 

6��;^wℎ< =
s�
ru���	�
�	
�
��à�	�
à	
� · c/. =

4,99	^wℎ/YX�
0,3 · 1 = 16,62	^wℎ 

6��;Qℎ< = 6��;wℎ<
DE�2�����	I =

16619,20	wℎ
24	 = 692,47	Qℎ 

Aleshores es calcula en funció de la descàrrega màxima estacional: 

6��;^wℎ< =
s�
ru���	�
�	
� · Gº�
�I	D�r���2
�

��à�	DE�2�����	I · c/. = 4,99	^wℎ/YX� · 30,7 · 1 = 21,37	^wℎ 

6��;Qℎ< = 6��;wℎ<
DE�2�����	I =

21367,54	wℎ
24	 = |JA, aK	S� 

Per últim es dimensiona el regulador aplica-li un marge de seguretat del 25%. 

P��������	 = 1,25 · P�à�	������ · �[���k��	���������	��·��� = 1,25 · 6,4	Q · 2 = KR	S 
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• Maig 

En primer lloc es calcula l’energia consumida en corrent alterna, segons les estimacions que 

s’ha realitzat anteriorment i que estan justificades a la “Memòria Descriptiva d’aquest 

projecte i se li aplica un marge de seguretat del 20% i se li apliquen els rendiments dels 

equips. 

s�
à	
�	D/ = s���I���	D/Gº�
�I	��I =
91,27	^wℎ
31	YX�� = 2,94	^wℎ/YX� 

s�
à	
�	D/ = s�
ru���	�
à	
�	D/ · 1,2 = 2,94	^wℎ/YX� · 1,2 = 3,53	^wℎ/YX� 

s�
à	
� =
s�
ru���	�
�	
�	D/

���������	 · �DE�2�����	I · �����	I�	 =
3,53	^wℎ/YX�
0,99 · 0,95 · 0,94 = 4,00	^wℎ/YX� 

Tot seguit es calcula l’energia diària subministrada per un panell fotovoltaic: 

s������ = ���� · �]� · �T = 0,32	^w · 5,18	ℎ · 0,9 = 1,492	^wℎ/YX� 

Un cop obtinguda la necessitat energètica diària i l’energia diària subministrada per un 

panell, es calcula el nombre de panells fotovoltaics necessaris per abastir la instal·lació: 

�������.�r��I = s�
à	
�s������ =
4,00	^wℎ/YX�
1,492	^wℎ/YX� = 2,7	������� → ?	"#$%&&' 

El nombre de panells fotovoltaics s’arrodoneix a l’alça i a un nombre parell, ja que els 

panells s’han de connectar amb series de 2 panells. 

Tot seguit es calculen el nombre de branques de panells connectades en paral·lel: 

�[���k��	���������	��·��� = �������.�r��I��������è	
� =
4	�������
2	������� = !	�)#$��%'	"#$%&&'"#)#&·&%& 

A continuació es calcula la capacitat nominal dels acumuladors, en funció de la descàrrega 

màxima diària i en funció de la descàrrega màxima estacional. S’escullen els acumuladors 

amb la capacitat nominal mes elevada ja que han de complir amb totes dues condicions. 

En primer lloc es calcula en funció de la descàrrega màxima diària: 

6��;^wℎ< =
s�
ru���	�
�	
�
��à�	�
à	
� · c/. =

4,00	^wℎ/YX�
0,3 · 1 = 13,32	^wℎ 

6��;Qℎ< = 6��;wℎ<
DE�2�����	I =

13321,38	wℎ
24	 = 555,06	Qℎ 
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Aleshores es calcula en funció de la descàrrega màxima estacional: 

6��;^wℎ< =
s�
ru���	�
�	
� · Gº�
�I	D�r���2
�

��à�	DE�2�����	I · c/. = 4,00	^wℎ/YX� · 30,7 · 1 = 17,13	^wℎ 

6��;Qℎ< = 6��;wℎ<
DE�2�����	I =

17127,49	wℎ
24	 = @Ka, RB	S� 

Per últim es dimensiona el regulador aplica-li un marge de seguretat del 25%. 

P��������	 = 1,25 · P�à�	������ · �[���k��	���������	��·��� = 1,25 · 6,4	Q · 2 = KR	S 

 

• Juny 

En primer lloc es calcula l’energia consumida en corrent alterna, segons les estimacions que 

s’ha realitzat anteriorment i que estan justificades a la “Memòria Descriptiva d’aquest 

projecte i se li aplica un marge de seguretat del 20% i se li apliquen els rendiments dels 

equips. 

s�
à	
�	D/ = s���I���	D/Gº�
�I	��I =
102,77	^wℎ
30	YX�� = 3,43	^wℎ/YX� 

s�
à	
�	D/ = s�
ru���	�
à	
�	D/ · 1,2 = 3,43	^wℎ/YX� · 1,2 = 4,11	^wℎ/YX� 

s�
à	
� =
s�
ru���	�
�	
�	D/

���������	 · �DE�2�����	I · �����	I�	 =
4,11	^wℎ/YX�
0,99 · 0,95 · 0,94 = 4,65	^wℎ/YX� 

Tot seguit es calcula l’energia diària subministrada per un panell fotovoltaic: 

s������ = ���� · �]� · �T = 0,32	^w · 5,89	ℎ · 0,9 = 1,696	^wℎ/YX� 

Un cop obtinguda la necessitat energètica diària i l’energia diària subministrada per un 

panell, es calcula el nombre de panells fotovoltaics necessaris per abastir la instal·lació: 

�������.�r��I = s�
à	
�s������ =
4,65	^wℎ/YX�
1,696	^wℎ/YX� = 2,7	������� → ?	"#$%&&' 

El nombre de panells fotovoltaics s’arrodoneix a l’alça i a un nombre parell, ja que els 

panells s’han de connectar amb series de 2 panells. 

Tot seguit es calculen el nombre de branques de panells connectades en paral·lel: 

�[���k��	���������	��·��� = �������.�r��I��������è	
� =
4	�������
2	������� = !	�)#$��%'	"#$%&&'"#)#&·&%& 

A continuació es calcula la capacitat nominal dels acumuladors, en funció de la descàrrega 

màxima diària i en funció de la descàrrega màxima estacional. S’escullen els acumuladors 

amb la capacitat nominal mes elevada ja que han de complir amb totes dues condicions. 
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En primer lloc es calcula en funció de la descàrrega màxima diària: 

6��;^wℎ< =
s�
ru���	�
�	
�
��à�	�
à	
� · c/. =

4,65	^wℎ/YX�
0,3 · 1 = 15,5	^wℎ 

6��;Qℎ< = 6��;wℎ<
DE�2�����	I =

15500,13	wℎ
24	 = 645,84	Qℎ 

Aleshores es calcula en funció de la descàrrega màxima estacional: 

6��;^wℎ< =
s�
ru���	�
�	
� · Gº�
�I	D�r���2
�

��à�	DE�2�����	I · c/. = 4,65	^wℎ/YX� · 30,7 · 1 = 19,93	^wℎ 

6��;Qℎ< = 6��;wℎ<
DE�2�����	I =

19928,74	wℎ
24	 = |aA, aR	S� 

Per últim es dimensiona el regulador aplica-li un marge de seguretat del 25%. 

P��������	 = 1,25 · P�à�	������ · �[���k��	���������	��·��� = 1,25 · 6,4	Q · 2 = KR	S 

 

• Juliol 

En primer lloc es calcula l’energia consumida en corrent alterna, segons les estimacions que 

s’ha realitzat anteriorment i que estan justificades a la “Memòria Descriptiva d’aquest 

projecte i se li aplica un marge de seguretat del 20% i se li apliquen els rendiments dels 

equips. 

s�
à	
�	D/ = s���I���	D/Gº�
�I	��I =
111,74	^wℎ
31	YX�� = 3,60	^wℎ/YX� 

s�
à	
�	D/ = s�
ru���	�
à	
�	D/ · 1,2 = 3,60	^wℎ/YX� · 1,2 = 4,33	^wℎ/YX� 

s�
à	
� =
s�
ru���	�
�	
�	D/

���������	 · �DE�2�����	I · �����	I�	 =
4,33	^wℎ/YX�
0,99 · 0,95 · 0,94 = 4,89	^wℎ/YX� 

Tot seguit es calcula l’energia diària subministrada per un panell fotovoltaic: 

s������ = ���� · �]� · �T = 0,32	^w · 6,3	ℎ · 0,9 = 1,814	^wℎ/YX� 

Un cop obtinguda la necessitat energètica diària i l’energia diària subministrada per un 

panell, es calcula el nombre de panells fotovoltaics necessaris per abastir la instal·lació: 

�������.�r��I = s�
à	
�s������ =
4,89	^wℎ/YX�
1,814	^wℎ/YX� = 2,7	������� → ?	"#$%&&' 

El nombre de panells fotovoltaics s’arrodoneix a l’alça i a un nombre parell, ja que els 

panells s’han de connectar amb series de 2 panells. 
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Tot seguit es calculen el nombre de branques de panells connectades en paral·lel: 

�[���k��	���������	��·��� = �������.�r��I��������è	
� =
4	�������
2	������� = !	�)#$��%'	"#$%&&'"#)#&·&%& 

A continuació es calcula la capacitat nominal dels acumuladors, en funció de la descàrrega 

màxima diària i en funció de la descàrrega màxima estacional. S’escullen els acumuladors 

amb la capacitat nominal mes elevada ja que han de complir amb totes dues condicions. 

En primer lloc es calcula en funció de la descàrrega màxima diària: 

6��;^wℎ< =
s�
ru���	�
�	
�
��à�	�
à	
� · c/. =

4,89	^wℎ/YX�
0,3 · 1 = 16,31	^wℎ 

6��;Qℎ< = 6��;wℎ<
DE�2�����	I =

16309,32	wℎ
24	 = 679,56	Qℎ 

Aleshores es calcula en funció de la descàrrega màxima estacional: 

6��;^wℎ< =
s�
ru���	�
�	
� · Gº�
�I	D�r���2
�

��à�	DE�2�����	I · c/. = 4,89	^wℎ/YX� · 30,7 · 1 = 20,97	^wℎ 

6��;Qℎ< = 6��;wℎ<
DE�2�����	I =

20969,13	wℎ
24	 = |@a, @K	S� 

Per últim es dimensiona el regulador aplica-li un marge de seguretat del 25%. 

P��������	 = 1,25 · P�à�	������ · �[���k��	���������	��·��� = 1,25 · 6,4	Q · 2 = KR	S 

 

• Agost 

En primer lloc es calcula l’energia consumida en corrent alterna, segons les estimacions que 

s’ha realitzat anteriorment i que estan justificades a la “Memòria Descriptiva d’aquest 

projecte i se li aplica un marge de seguretat del 20% i se li apliquen els rendiments dels 

equips. 

s�
à	
�	D/ = s���I���	D/Gº�
�I	��I =
126,94	^wℎ
31	YX�� = 4,09	^wℎ/YX� 

s�
à	
�	D/ = s�
ru���	�
à	
�	D/ · 1,2 = 4,09	^wℎ/YX� · 1,2 = 4,91	^wℎ/YX� 

s�
à	
� =
s�
ru���	�
�	
�	D/

���������	 · �DE�2�����	I · �����	I�	 =
4,91	^wℎ/YX�
0,99 · 0,95 · 0,94 = 5,56	^wℎ/YX� 

 

 

 



   

 Pàgina 79 

 

Tot seguit es calcula l’energia diària subministrada per un panell fotovoltaic: 

s������ = ���� · �]� · �T = 0,32	^w · 5,84	ℎ · 0,9 = 1,682	^wℎ/YX� 

Un cop obtinguda la necessitat energètica diària i l’energia diària subministrada per un 

panell, es calcula el nombre de panells fotovoltaics necessaris per abastir la instal·lació: 

�������.�r��I = s�
à	
�s������ =
5,56	^wℎ/YX�
1,682	^wℎ/YX� = 3,3	������� → ?	"#$%&&' 

El nombre de panells fotovoltaics s’arrodoneix a l’alça i a un nombre parell, ja que els 

panells s’han de connectar amb series de 2 panells. 

Tot seguit es calculen el nombre de branques de panells connectades en paral·lel: 

�[���k��	���������	��·��� = �������.�r��I��������è	
� =
4	�������
2	������� = !	�)#$��%'	"#$%&&'"#)#&·&%& 

A continuació es calcula la capacitat nominal dels acumuladors, en funció de la descàrrega 

màxima diària i en funció de la descàrrega màxima estacional. S’escullen els acumuladors 

amb la capacitat nominal mes elevada ja que han de complir amb totes dues condicions. 

En primer lloc es calcula en funció de la descàrrega màxima diària: 

6��;^wℎ< =
s�
ru���	�
�	
�
��à�	�
à	
� · c/. =

5,56	^wℎ/YX�
0,3 · 1 = 18,53	^wℎ 

6��;Qℎ< = 6��;wℎ<
DE�2�����	I =

18527,21	wℎ
24	 = 771,97	Qℎ 

Aleshores es calcula en funció de la descàrrega màxima estacional: 

6��;^wℎ< =
s�
ru���	�
�	
� · Gº�
�I	D�r���2
�

��à�	DE�2�����	I · c/. = 5,56	^wℎ/YX� · 30,7 · 1 = 23,82	^wℎ 

6��;Qℎ< = 6��;wℎ<
DE�2�����	I =

23820,7	wℎ
24	 = JJ!, Ba	S� 

Per últim es dimensiona el regulador aplica-li un marge de seguretat del 25%. 

P��������	 = 1,25 · P�à�	������ · �[���k��	���������	��·��� = 1,25 · 6,4	Q · 2 = KR	S 

 

• Setembre 

En primer lloc es calcula l’energia consumida en corrent alterna, segons les estimacions que 

s’ha realitzat anteriorment i que estan justificades a la “Memòria Descriptiva d’aquest 

projecte i se li aplica un marge de seguretat del 20% i se li apliquen els rendiments dels 

equips. 
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s�
à	
�	D/ = s���I���	D/Gº�
�I	��I =
114,43	^wℎ
30	YX�� = 3,81	^wℎ/YX� 

s�
à	
�	D/ = s�
ru���	�
à	
�	D/ · 1,2 = 3,81	^wℎ/YX� · 1,2 = 4,58	^wℎ/YX� 

s�
à	
� =
s�
ru���	�
�	
�	D/

���������	 · �DE�2�����	I · �����	I�	 =
4,58	^wℎ/YX�
0,99 · 0,95 · 0,94 = 5,18	^wℎ/YX� 

Tot seguit es calcula l’energia diària subministrada per un panell fotovoltaic: 

s������ = ���� · �]� · �T = 0,32	^w · 5,17	ℎ · 0,9 = 1,489	^wℎ/YX� 

Un cop obtinguda la necessitat energètica diària i l’energia diària subministrada per un 

panell, es calcula el nombre de panells fotovoltaics necessaris per abastir la instal·lació: 

�������.�r��I = s�
à	
�s������ =
5,18	^wℎ/YX�
1,489	^wℎ/YX� = 3,5	������� → ?	"#$%&&' 

El nombre de panells fotovoltaics s’arrodoneix a l’alça i a un nombre parell, ja que els 

panells s’han de connectar amb series de 2 panells. 

Tot seguit es calculen el nombre de branques de panells connectades en paral·lel: 

�[���k��	���������	��·��� = �������.�r��I��������è	
� =
4	�������
2	������� = !	�)#$��%'	"#$%&&'"#)#&·&%& 

A continuació es calcula la capacitat nominal dels acumuladors, en funció de la descàrrega 

màxima diària i en funció de la descàrrega màxima estacional. S’escullen els acumuladors 

amb la capacitat nominal mes elevada ja que han de complir amb totes dues condicions. 

En primer lloc es calcula en funció de la descàrrega màxima diària: 

6��;^wℎ< =
s�
ru���	�
�	
�
��à�	�
à	
� · c/. =

5,18	^wℎ/YX�
0,3 · 1 = 17,26	^wℎ 

6��;Qℎ< = 6��;wℎ<
DE�2�����	I =

17258,36	wℎ
24	 = 719,10	Qℎ 

Aleshores es calcula en funció de la descàrrega màxima estacional: 

6��;^wℎ< =
s�
ru���	�
�	
� · Gº�
�I	D�r���2
�

��à�	DE�2�����	I · c/. = 5,18	^wℎ/YX� · 30,7 · 1 = 22,19	^wℎ 

6��;Qℎ< = 6��;wℎ<
DE�2�����	I =

22189,32wℎ
24	 = J!?, BR	S� 

Per últim es dimensiona el regulador aplica-li un marge de seguretat del 25%. 

P��������	 = 1,25 · P�à�	������ · �[���k��	���������	��·��� = 1,25 · 6,4	Q · 2 = KR	S 
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• Octubre 

En primer lloc es calcula l’energia consumida en corrent alterna, segons les estimacions que 

s’ha realitzat anteriorment i que estan justificades a la “Memòria Descriptiva d’aquest 

projecte i se li aplica un marge de seguretat del 20% i se li apliquen els rendiments dels 

equips. 

s�
à	
�	D/ = s���I���	D/Gº�
�I	��I =
90,05	^wℎ
31	YX�� = 2,90	^wℎ/YX� 

s�
à	
�	D/ = s�
ru���	�
à	
�	D/ · 1,2 = 2,90	^wℎ/YX� · 1,2 = 3,49	^wℎ/YX� 

s�
à	
� =
s�
ru���	�
�	
�	D/

���������	 · �DE�2�����	I · �����	I�	 =
3,49	^wℎ/YX�
0,99 · 0,95 · 0,94 = 3,94	^wℎ/YX� 

Tot seguit es calcula l’energia diària subministrada per un panell fotovoltaic: 

s������ = ���� · �]� · �T = 0,32	^w · 4,22	ℎ · 0,9 = 1,215	^wℎ/YX� 

Un cop obtinguda la necessitat energètica diària i l’energia diària subministrada per un 

panell, es calcula el nombre de panells fotovoltaics necessaris per abastir la instal·lació: 

�������.�r��I = s�
à	
�s������ =
3,94	^wℎ/YX�
1,215	^wℎ/YX� = 3,2	������� → ?	"#$%&&' 

El nombre de panells fotovoltaics s’arrodoneix a l’alça i a un nombre parell, ja que els 

panells s’han de connectar amb series de 2 panells. 

Tot seguit es calculen el nombre de branques de panells connectades en paral·lel: 

�[���k��	���������	��·��� = �������.�r��I��������è	
� =
4	�������
2	������� = !	�)#$��%'	"#$%&&'"#)#&·&%& 

A continuació es calcula la capacitat nominal dels acumuladors, en funció de la descàrrega 

màxima diària i en funció de la descàrrega màxima estacional. S’escullen els acumuladors 

amb la capacitat nominal mes elevada ja que han de complir amb totes dues condicions. 

En primer lloc es calcula en funció de la descàrrega màxima diària: 

6��;^wℎ< =
s�
ru���	�
�	
�
��à�	�
à	
� · c/. =

3,94	^wℎ/YX�
0,3 · 1 = 13,14	^wℎ 

6��;Qℎ< = 6��;wℎ<
DE�2�����	I =

13142,73	wℎ
24	 = 547,61	Qℎ 
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Aleshores es calcula en funció de la descàrrega màxima estacional: 

6��;^wℎ< =
s�
ru���	�
�	
� · Gº�
�I	D�r���2
�

��à�	DE�2�����	I · c/. = 3,94	^wℎ/YX� · 30,7 · 1 = 16,90	^wℎ 

6��;Qℎ< = 6��;wℎ<
DE�2�����	I =

16897,8wℎ
24	 = @A?, A|	S� 

Per últim es dimensiona el regulador aplica-li un marge de seguretat del 25%. 

P��������	 = 1,25 · P�à�	������ · �[���k��	���������	��·��� = 1,25 · 6,4	Q · 2 = KR	S 

 

• Novembre 

En primer lloc es calcula l’energia consumida en corrent alterna, segons les estimacions que 

s’ha realitzat anteriorment i que estan justificades a la “Memòria Descriptiva d’aquest 

projecte i se li aplica un marge de seguretat del 20% i se li apliquen els rendiments dels 

equips. 

s�
à	
�	D/ = s���I���	D/Gº�
�I	��I =
94,92	^wℎ
30	YX�� = 3,16	^wℎ/YX� 

s�
à	
�	D/ = s�
ru���	�
à	
�	D/ · 1,2 = 3,16	^wℎ/YX� · 1,2 = 3,80	^wℎ/YX� 

s�
à	
� =
s�
ru���	�
�	
�	D/

���������	 · �DE�2�����	I · �����	I�	 =
3′80	^wℎ/YX�
0,99 · 0,95 · 0,94 = 4,29	^wℎ/YX� 

Tot seguit es calcula l’energia diària subministrada per un panell fotovoltaic: 

s������ = ���� · �]� · �T = 0,32	^w · 2,86	ℎ · 0,9 = 0,824	^wℎ/YX� 

Un cop obtinguda la necessitat energètica diària i l’energia diària subministrada per un 

panell, es calcula el nombre de panells fotovoltaics necessaris per abastir la instal·lació: 

�������.�r��I = s�
à	
�s������ =
4,29	^wℎ/YX�
0,824	^wℎ/YX� = 5,2	������� → R	"#$%&&' 

El nombre de panells fotovoltaics s’arrodoneix a l’alça i a un nombre parell, ja que els 

panells s’han de connectar amb series de 2 panells. 

Tot seguit es calculen el nombre de branques de panells connectades en paral·lel: 

�[���k��	���������	��·��� = �������.�r��I��������è	
� =
6	�������
2	������� = a	�)#$��%'	"#$%&&'"#)#&·&%& 

A continuació es calcula la capacitat nominal dels acumuladors, en funció de la descàrrega 

màxima diària i en funció de la descàrrega màxima estacional. S’escullen els acumuladors 

amb la capacitat nominal mes elevada ja que han de complir amb totes dues condicions. 
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En primer lloc es calcula en funció de la descàrrega màxima diària: 

6��;^wℎ< =
s�
ru���	�
�	
�
��à�	�
à	
� · c/. =

4,29	^wℎ/YX�
0,3 · 1 = 14,32	^wℎ 

6��;Qℎ< = 6��;wℎ<
DE�2�����	I =

14315,61	wℎ
24	 = 596,48	Qℎ 

Aleshores es calcula en funció de la descàrrega màxima estacional: 

6��;^wℎ< =
s�
ru���	�
�	
� · Gº�
�I	D�r���2
�

��à�	DE�2�����	I · c/. = 4,29	^wℎ/YX� · 30,7 · 1 = 18,41	^wℎ 

6��;Qℎ< = 6��;wℎ<
DE�2�����	I =

18405,78wℎ
24	 = @RR, JK	S� 

Per últim es dimensiona el regulador aplica-li un marge de seguretat del 25%. 

P��������	 = 1,25 · P�à�	������ · �[���k��	���������	��·��� = 1,25 · 6,4	Q · 3 = !?	S 

 

• Desembre 

En primer lloc es calcula l’energia consumida en corrent alterna, segons les estimacions que 

s’ha realitzat anteriorment i que estan justificades a la “Memòria Descriptiva d’aquest 

projecte i se li aplica un marge de seguretat del 20% i se li apliquen els rendiments dels 

equips. 

s�
à	
�	D/ = s���I���	D/Gº�
�I	��I =
77,87	^wℎ
31	YX�� = 2,51	^wℎ/YX� 

s�
à	
�	D/ = s�
ru���	�
à	
�	D/ · 1,2 = 2,51	^wℎ/YX� · 1,2 = 3,01	^wℎ/YX� 

s�
à	
� =
s�
ru���	�
�	
�	D/

���������	 · �DE�2�����	I · �����	I�	 =
3′01	^wℎ/YX�
0,99 · 0,95 · 0,94 = 3,41	^wℎ/YX� 

Tot seguit es calcula l’energia diària subministrada per un panell fotovoltaic: 

s������ = ���� · �]� · �T = 0,32	^w · 2,29	ℎ · 0,9 = 0,660	^wℎ/YX� 

Un cop obtinguda la necessitat energètica diària i l’energia diària subministrada per un 

panell, es calcula el nombre de panells fotovoltaics necessaris per abastir la instal·lació: 

�������.�r��I = s�
à	
�s������ =
3,41	^wℎ/YX�
0,66	^wℎ/YX� = 5,2	������� → R	"#$%&&' 

El nombre de panells fotovoltaics s’arrodoneix a l’alça i a un nombre parell, ja que els 

panells s’han de connectar amb series de 2 panells. 
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Tot seguit es calculen el nombre de branques de panells connectades en paral·lel: 

�[���k��	���������	��·��� = �������.�r��I��������è	
� =
6	�������
2	������� = a	�)#$��%'	"#$%&&'"#)#&·&%& 

A continuació es calcula la capacitat nominal dels acumuladors, en funció de la descàrrega 

màxima diària i en funció de la descàrrega màxima estacional. S’escullen els acumuladors 

amb la capacitat nominal mes elevada ja que han de complir amb totes dues condicions. 

En primer lloc es calcula en funció de la descàrrega màxima diària: 

6��;^wℎ< =
s�
ru���	�
�	
�
��à�	�
à	
� · c/. =

3,41	^wℎ/YX�
0,3 · 1 = 11, 37^wℎ 

6��;Qℎ< = 6��;wℎ<
DE�2�����	I =

11365,32	wℎ
24	 = 473,56	Qℎ 

Aleshores es calcula en funció de la descàrrega màxima estacional: 

6��;^wℎ< =
s�
ru���	�
�	
� · Gº�
�I	D�r���2
�

��à�	DE�2�����	I · c/. = 3,41	^wℎ/YX� · 30,7 · 1 = 14,61	^wℎ 

6��;Qℎ< = 6��;wℎ<
DE�2�����	I =

14612,56wℎ
24	 = RA|, |R	S� 

Per últim es dimensiona el regulador aplica-li un marge de seguretat del 25%. 

P��������	 = 1,25 · P�à�	������ · �[���k��	���������	��·��� = 1,25 · 6,4	Q · 3 = !?	S 

2.3.1.3 RESUM DELS ELEMENTS NECESSARIS 

S’ha fet un estudi detallat sobre les necessitats energètiques mensuals del Moli de Cal 

Ferrer durant un any natural, el nombre i característiques dels equips fotovoltaics s’escullen 

utilitzant el mètode del mes crític (el més desfavorable).  

Els equips fotovoltaics per alimentar l’habitatge son els següents: 

• Panells Fotovoltaics: 6 

- Panells connectats en sèrie:  2 

- Branques de panells connectades en paral·lel: 3 

• Acumuladors Estacionaris: 12 

- Acumuladors connectats en sèrie: 12 

2.3.1.4 JUSTIFICACIÓ DELS RESULTATS 

Després de l'anàlisi de les demandes i produccions mensuals els resultats s’han reflectit en 

la següent gràfica, aquesta serveix per contrastar l'adequat dimensionament del generador 

fotovoltaic. 
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Figura 34 - Gràfica Comparativa d’Estimacions de Consum i Producció 

2.3.2 CABLEJAT 

Per realitzar el càlcul de la secció dels conductors, en primer lloc es calcularà la secció 

d’aquets mitjançant la caiguda de tensió màxima admesa per el reglament electrotècnic de 

baixa tensió, en segon lloc i un cop escollit el conductor per la màxima caiguda de tensió 

admesa es comprovarà que aquest també pugui suportar tèrmicament les condicions 

normals de funcionament. 

2.3.2.1 FORMULES UTILITZADES 

 

• Secció Tram Panells-Regulador 

] = 2 · ���� · n� · � · ���� 

on: 

- L, és la longitud, en m 

- P, és la potència en el Punt de Màxima Potència (MPP), en W 

- γ, conductivitat del coure, 56 m/Ωmm2a 40° i 48 m/Ωmm2a 70° 

- e, màxima caiguda de tensió admesa, en V 

- UMPP, tensió en el punt de màxima de potència de l’agrupació de panells, en V 
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• Secció 

] = 2 · � · n� · � · � 

on: 

- L, és la longitud, en m 

- P, és la potència activa màxima, en W 

- γ, conductivitat del coure, 56 m/Ωmm2 

- e, màxima caiguda de tensió admesa, en V 

- U, tensió nominal, en V 

2.3.2.2 DIMENSIONAT DEL CABLEJAT 

• Tram de corrent continua des de la sèrie de mòduls fotovoltaics a la caixa 

repartidora: 

] = 2 · ���� · n� · � · ���� =
2 · ;640w · 1,25< · 6>
48 >
Ω>>i · 0,55 · 109,4

= 3,34	>>i → ?	bb! 

Es pren una caiguda de tensió màxima del 0,5%. 

Per norma general la potencia pic dels panells es sobredimensiona un 25%. 

Per caiguda de tensió n’hi ha prou amb un conductor de 4 mm2, aquest s’ha de comprovar si 

suporta per capacitat tèrmica mitjançant les taules que hi han al REBT (Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió). Segons la taula ITC-BT-19 del REBT el cable de 4 mm2 

instal·lat sota tub superficial admet una intensitat màxima de 38 A. 

Com que es tracta de cables exposat al sol es considera una temperatura ambient de 70°C i 

se li aplica un factor de correcció a la intensitat màxima admissible. 

P�à�	D�2
I
���	��° = P�à�	D�2
I
���	��° · 0,58 = 38Q · 0,58 = 22,04	Q 

Tot i aplicar el factor de correcció el conductor de 4 mm2 suporta perfectament la intensitat 

dels dos mòduls connectats en sèrie: 

P�à�	������ = P��� · 1,25 = 6,24Q · 1,25 = 7,8	Q 

Com que IMàx Panell<IMàx Admissible Conductor 70°C el conductor resisteix perfectament per capacitat 

tèrmica. 

• Tram de corrent continua des de la caixa repartidora al regulador: 

] = 2 · ���� · n� · � · ���� =
2 · ;1.920w · 1,25< · 70>
56 >
Ω>>i · 2,72 · 108,67

= 20,32	>>i → !B	bb! 

Es pren una caiguda de tensió màxima del 2,5%. 

Per norma general la potencia pic dels panells es sobredimensiona un 25%. 
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Per caiguda de tensió n’hi ha prou amb un conductor de 25 mm2, aquest s’ha de comprovar 

si suporta per capacitat tèrmica mitjançant les taules que hi han al REBT (Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió). Segons la taula ITC-BT-19 del REBT el cable de 25 mm2 

instal·lat sota tub soterrat admet una intensitat màxima de 59 A. 

P����	���		��r����r�
E = P��� · 1,25 · �[���k��	���������	��·��� = 6,24Q · 1,25 · 3
= 23,4	Q 

Com que IGenerador Fotovoltaic<IMàx Admissible Conductor el conductor resisteix perfectament per 

capacitat tèrmica. 

• Tram de corrent continua des del regulador al banc d’acumuladors estacionaris: 

] = 2 · � · n� · � · � =
2 · 1.560w · 3>

56 >
Ω>>i · 0,24 · 24

= 29,02	>>i → aB	bb! 

Es pren una caiguda de tensió màxima del 1%. 

Per caiguda de tensió n’hi ha prou amb un conductor de 35 mm2, aquest s’ha de comprovar 

si suporta per capacitat tèrmica mitjançant les taules que hi ha al REBT (Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió). Segons la taula ITC-BT-19 del REBT el cable de 35 mm2 

instal·lat en un conducte sobre una paret de fusta o maçoneria admet una intensitat 

màxima de 137 A. 

La intensitat màxima del regulador es de 65A. 

Com que IRegulador<IMàx Admissible Conductor el conductor resisteix perfectament per capacitat 

tèrmica. 

• Tram de corrent continua des de banc d’acumuladors estacionaris a l’inversor: 

] = 2 · � · n� · � · � =
2 · 3.500 · 3

56 >
Ω>>i · 0,24 · 24

= 65,1	>>i → @A	bb! 

Es pren una caiguda de tensió màxima del 1%. 

Per caiguda de tensió n’hi ha prou amb un conductor de 70 mm2, aquest s’ha de comprovar 

si suporta per capacitat tèrmica mitjançant les taules que hi ha al REBT (Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió). Segons la taula ITC-BT-19 del REBT el cable de 70 mm2 

instal·lat en un conducte sobre una paret de fusta o maçoneria admet una intensitat 

màxima de 214 A. 

La intensitat màxima d’entrada del inversor es de 146A. 

Com que IInversor<IMàx Admissible Conductor el conductor resisteix perfectament per capacitat 

tèrmica. 
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• Tram de corrent alterna des del carregador al grup electrogen: 

] = 2 · � · n� · � · � =
2 · ;3.600w · 1,25< · 20>
56 >
Ω>>i · 3,45 · 230

= 4,05	>>i → R	bb! 

Es pren una caiguda de tensió màxima del 1,5%. 

Per caiguda de tensió n’hi ha prou amb un conductor de 6 mm2, aquest s’ha de comprovar si 

suporta per capacitat tèrmica mitjançant les taules que hi ha al REBT (Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió). Segons la taula ITC-BT-19 del REBT el cable de 6 mm2 

instal·lat sota tub soterrat admet una intensitat màxima de 25 A. 

La intensitat màxima que pot proporcionar el grup electrogen es de 20 A. 

Com que IGrup Electrogen<IMàx Admissible Conductor el conductor resisteix perfectament per capacitat 

tèrmica. 

• Tram de corrent alterna des del inversor al Quadre General de Protecció i Maniobra: 

] = 2 · � · n� · � · � =
2 · 3.500w · 35>

56 >
Ω>>i · 3,45 · 230

= 5,51	>>i → R	bb! 

Es pren una caiguda de tensió màxima del 1,5%. 

Per caiguda de tensió n’hi ha prou amb un conductor de 6 mm2, aquest s’ha de comprovar si 

suporta per capacitat tèrmica mitjançant les taules que hi ha al REBT (Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió). Segons la taula ITC-BT-19 del REBT el cable de 6 mm2 

instal·lat en un conducte en una paret tèrmicament aïllant admet una intensitat màxima de 

37 A. 

La intensitat màxima que pot proporcionar l’inversor es de 16 A. 

Com que IAC Inversor<IMàx Admissible Conductor el conductor resisteix perfectament per capacitat 

tèrmica. 

2.3.2.3 RESUM DEL CABLEJAT 

Pel que fa al cablejat de l'interior de l'habitatge, ve normalitzat pel Reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensió. Aquest cablejat queda representat en la següent taula: 

Nom del Circuit Nomenclatura Secció (mm2) 

Il·luminació C1 1,5 

Endolls d’us General C2 2,5 

Vitroceràmica i Forn C3 6 

Rentaplats, Rentadora i Termo C4 4 

Endolls Humits (Bany i Nevera) C5 2,5 
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Pel que fa als càlculs realitzats en l'apartat anterior el resum es el següent: 

Tram Secció 

De la sèrie de Mòduls Fotovoltaics a la Caixa Repartidora 4 

De la Caixa Repartidora al Regulador 25 

Del Regulador al Banc d’Acumuladors Estacionaris 35 

Del Banc d’Acumuladors Estacionaris al Inversor/Carregador 70 

Del Inversor/Carregador al Grup Electrogen 6 

Del Inversor/Carregador al Quadre General de Protecció i 
Maniobra 

6 

 

2.3.3 PROTECCIONS 

2.3.3.1 PROTECCIONS DE L’HABITATGE 

Les proteccions de l'interior de l'habitatge vénen indicades en la ITC-BT-25 del Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió: 

 

Figura 35 – Taula de Protecció Circuits Habitatge – Font REBT ITC-BT-25 

2.3.3.2 PROTECCIONS DE LA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA 

2.3.3.2.1 FUSIBLES 

Es protegeixen per mitja de fusibles els trams amb grans intensitats o a la intempèrie. 

• Tram de corrent continua des de la sèrie de mòduls fotovoltaics a la caixa 

repartidora: 

 



   

 Pàgina 90 

 

Aquest tram al estar a la intempèrie es protegeix amb fusibles, segons els càlculs realitzats a 

l’apartat de “Cablejat” la secció del conductor a protegir es de 4 mm2 i amb les condicions 

de treball d’aquest la seva intensitat màxima admissible es de 22,04 A, per tant es prenen 

com protecció fusibles de 10 A. 

• Tram de corrent continua des del regulador al banc d’acumuladors estacionaris: 

Aquest tram al circular-hi grans intensitats es protegeix amb fusibles, segons els càlculs 

realitzats a l’apartat de “Cablejat” la secció del conductor a protegir es de 35 mm2 i amb les 

condicions de treball d’aquest la seva intensitat màxima admissible es de 137 A, per tant es 

prenen com protecció fusibles de 100 A. 

• Tram de corrent continua des del banc d’acumuladors estacionaris a l’inversor: 

Aquest tram al circular-hi grans intensitats es protegeix amb fusibles, segons els càlculs 

realitzats a l’apartat de “Cablejat” la secció del conductor a protegir es de 70 mm2 i amb les 

condicions de treball d’aquest la seva intensitat màxima admissible es de 214 A, per tant es 

prenen com protecció fusibles de 160 A. 

2.3.3.2.2 INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 

Es protegeixen per mitja d’interruptors automàtics els trams en els que no hagi sigut 

necessària la protecció mitjançant fusibles. 

• Tram de corrent continua des de la caixa repartidora al regulador: 

Aquest tram es protegeix mitjançant un interruptor automàtic de corrent continua, segons 

els càlculs realitzats a l’apartat de “Cablejat” la secció del conductor a protegir es de 25 mm2 

i amb les condicions de treball d’aquest la seva intensitat màxima admissible es de 59 A, per 

tant es pren com protecció un interruptor automàtic de 40 A. 

 

• Tram de corrent alterna des del carregador al grup electrogen: 

Aquest tram es protegeix mitjançant un interruptor automàtic de corrent alterna, segons els 

càlculs realitzats a l’apartat de “Cablejat” la secció del conductor a protegir es de 6 mm2 i 

amb les condicions de treball d’aquest la seva intensitat màxima admissible es de 25 A, per 

tant es pren com protecció un interruptor automàtic de 25 A. 

 

• Tram de corrent alterna des del inversor al Quadre General de Protecció i Maniobra: 

Aquest tram es protegeix mitjançant un interruptor automàtic de corrent alterna, segons els 

càlculs realitzats a l’apartat de “Cablejat” la secció del conductor a protegir es de 6 mm2 i 

amb les condicions de treball d’aquest la seva intensitat màxima admissible es de 37 A, per 

tant es pren com protecció un interruptor automàtic de 25 A. 
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2.3.4 ESTRUCTURA DE SUPORT 

Per al disseny de l’estructura de suport s'han emprat elements estructurals prefabricats, per 

la qual cosa s'ha utilitzat els paràmetres d'esforç i dimensions proporcionats pel propi 

fabricant. 

Per realitzar el dimensionat de les fonamentacions de l’estructura de suport s’haurà de tenir 

en compte el numero de panells fotovoltaics i la seva inclinació, també es necessita una 

aproximació de la força del vent en aquella zona. Tot això serveix per calcular la força total 

que actua sobre la superfície formada per els panells fotovoltaics i que es perpendicular a la 

força del vent. 

2.3.4.1 FORMULES UTILITZADES 

Per al càlcul de les sabates, s'empren les següents fórmules: 

• Força total del vent que actua sobre tota l’estructura 

 

8 = c · ] · G°	Y�	������� · sin ¢ 

On 

- F, Força del Vent, expressada en (N/m2) 

- S, Superfície, en m2 

- Sin α, Sinus de l’angle que formen els panells amb el pla horitzontal 

 

• Volum Total Formigó: 

 

.�r��	��	2
�ó = 8
£ · U 

On 

- Vs, es el volum total que han de tenir els daus de formigó, en m3 

- f, es la força del vent que actua sobre tota l’estructura, en N 

- δ, es la densitat del formigó, expressada en (Kg/m3) 

- g, es la gravetat, expressada en (m/s2) 

2.3.4.2 DIMENSIONAT DE LES FONAMENTACIONS DE L’ESTRUCTURA 

Primer de tot es calcula la força que pot produir una ràfega d’un vent molt fort sobre 

l’estructura. 

8 = c · ] · Gº������I · sin ¢ = 579,5 G>i · 1,63>
i · 6	������� · sin 34° = a. KRJ, !a	j 
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Un cop obtinguda la força que actua sobre l’estructura es calcula el volum total dels daus de 

formigó. 
.�r�� ��	2
�ó = 8

£ · U = 3.169,23G
2.000 ^U

>e · 9,81 >
�i

= A, KR! ba 

��� ��	2
�ó = .�r�� ��	2
�ó
4���I ��	2
�ó

= 0,162>e
4���I ��	2
�ó

= A, A?K ba 

�X>���X7�� Y¤k� ��k Y� c7[>XUó = ¥��� ��	2
�ó¦ = §0,041>e¦ = A, a?B b → A, ? b 

Per tant les dimensions que ha de tenir cada un dels 4 daus de formigó per subjectar 

l’estructura son les següents: 

• Llargada · Amplada · Altura = 0,4m · 0,4m · 0,4m 

2.3.5 POSADA A TERRA 

La posada a terra serveix per protegir els usuaris de la instal·lació enfront els possibles 

contactes directes i indirectes.  

Per realitzar el càlcul de la posada a terra hi ha dues parts de la instal·lació que s’han de 

diferenciar; l’interior de l'habitatge i l’estructura de suport, la primera es considera local sec 

pel fet de no estar exposada a humitats ni filtracions, pel que fa a l'estructura de suport es 

considera local humit en estar a la intempèrie. 

2.3.5.1 FORMULES UTILITZADES 

• Resistència màxima 

T�à� = 
P  

On: 

- V, es la tensió del tipus de local, en V 

- I, es la intensitat de defecte, en A 

 

• Resistència de la posada a terra 

T = ¨
� · n 

On: 

- p, es la resistivitat del terreny, en (Ωm) 

- n, es el numero de piques 

- L, es la longitud d’una pica 
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• Comprovació de la instal·lació 

 = T · P 

On: 

- V, es el voltatge de defecte màxim, en V 

- R, es la resistència de la posada a terra, en Ω 

- I, es la intensitat de defecte, en A 

2.3.5.2 DIMENSIONAT DE LA POSADA A TERRA 

Com anteriorment s’ha comentat l’interior de l’habitatge te la consideració de local sec, i 

l’estructura de suport dels mòduls fotovoltaics a l’estar a la intempèrie es te una 

consideració de local humit. Es pren la condició mes desfavorable (local humit) per tant la 

tensió de defecte màxima permesa serà de 24V. 

El valor d’intensitat màxima de defecte o residual ve determinat per l’interruptor diferencial 

de l'habitatge, serà aquesta intensitat residual la que es tindrà en compte a l'hora de 

dimensionar la posada a terra, aquesta te un valor de 30 mA (0,03 A). 

Per últim s’ha de conèixer la resistivitat del terreny en el qual s’ha de fer la posada a terra, 

com s’ha comentat anteriorment en la “Memòria Descriptiva” el terreny esta format 

majoritàriament per calcàries toves, considerant-se una resistivitat de 300 Ωm per aquesta 

naturalesa del terreny. 

En primer lloc es calcula la resistència màxima permesa: 

T�à� = 
P = 24

0,03Q = 800	Ω 

Un cop obtinguda la resistència màxima permesa, es calcula la resistència que s’obtindrà 

amb un elèctrode de posada a terra format per 4 piques d'un metre separades entre si: 

T = ¨
� · n =

300Ω>
4 · 1> = 75	Ω 

Com que R<RMàx es compleix la condició 

Per últim s’ha de comprovar que el voltatge de defecte màxim no excedeixi al de la seva 

consideració de local humit (24 V). 

 = T · P = 75Ω · 0,03Q = 2,25	 

Com que V<24V es compleix la condició 

S'adopta com a solució un únic elèctrode de posada a terra, format per 4 piques cilíndriques 

d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix i un metre de longitud cada una, 

unides entre si per un conductor de 16 mm2 de coure nu i una separació entre elles de 2m. 
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2.3.5.3 SECCIÓ DELS CONDUCTORS DE PROTECCIÓ 

Per realitzar el dimensionament dels conductors de protecció es seguirà el que disposa la 

ITC-BT-19 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons aquesta instrucció el terres o 

conductor de protecció depèn de la secció de fase. 

El següent quadre mostra el mètode a seguir per a selecció dels conductors de protecció. 

 

Figura 36 – Taula de la ITC-BT-19 del REBT sobre la secció minina del conductor de protecció 

En la següent taula es mostra un resum dels conductors de protecció de la instal·lació: 

Tram Secció del Conductor 
de Fase (mm2) 

Secció del Conductor 
de Protecció (mm2) 

Línia de Terra dels Mòduls Fotovoltaics 4 4 

Línia de Terra de l’Estructura de Suport 25 16 

Línia de Terres de l’Habitatge 25 16 

Enllaç del Inversor/Carregador al Grup 
Electrogen 

6 6 

Enllaç del Inversor/Carregador a l’Habitatge 6 6 

Interior de l’Habitatge 2,5 2,5 
Figura 37 – Taula Resum dels Conductors de Protecció de la Instal·lació 

2.3.5.4 RESUM DE LA POSADA A TERRA 

La posada a terra estarà composta per 4 piques cilíndriques d'acer, amb recobriment de 

coure de 300 µm de gruix i un metre de longitud cada una, unides entre si per un conductor 

de 16mm2 de coure nu i una separació entre elles de 2m. 

La posada a terra haurà d'anar allotjada en un pericó. 
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3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

3.1 OBJECTE I GENERALITATS 

L'objectiu del present document, és indicar les característiques mínimes que ha de complir 

la instal·lació. A més pretén servir de guia a l'empresa instal·ladora i fabricants, descrivint les 

especificacions mínimes que ha de complir aquesta instal·lació per assegurar una certa 

qualitat, en benefici de l'usuari. 

L'àmbit d'aplicació del plec de condicions farà objecte a tots els sistemes mecànics, elèctrics 

i electrònics que formen part de la instal·lació. 

En determinades situacions es poden adoptar, per la pròpia naturalesa de cada situació 

diferents solucions a les esmentades en aquest plec de condicions tècniques, sempre que 

quedi justificada la seva necessitat i que no impliqui una disminució de les exigències 

mínimes de qualitat. 

Aquest plec de condicions tècniques, està associat a les línies d'ajut per a la promoció de 

l'energia solar fotovoltaica en l'àmbit del pla d'energies renovables. 

Aquest document ha de garantir el següent: 

• Assegurar la continuïtat del subministrament 

• La qualitat i durabilitat 

• La seguretat per als usuaris 

• Compliment de la normativa vigent en l'àmbit de les energies renovables 

• Promoció de les energies renovables com a font d'energia alternativa 

3.2 LEGISLACIÓ APLICABLE 

Les lleis i normatives en les quals es basa el present projecte i per les quals es definiran les 

característiques tècniques dels elements de la instal·lació i la qualitat mínima de la mateixa 

són les següents: 

• Llei 54/1997 de novembre del sector elèctric (BOE n°285 del 1977/11/28) 

• Reial Decret 842/2002 del 2 d'agost pel qual s'aprova el reglament electrotècnic de 

baixa tensió. 

• Reial Decret 661/2007, del 25 de maig, pel qual es regula l'activitat de producció 

d'energia elèctrica en règim especial (BOE n°126, del 26/05/2007). 

En quant a l'àmbit de seguretat i salut per al desenvolupament de l'obra, la legislació 

aplicable és la següent: 

• Llei 31/1995, del 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
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• Reial decret del 24 d'octubre de 1997 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes 

de seguretat i salut en les obres de construcció. 

• Reial decret 485/97 del 14 d'abril; disposicions mínimes en matèria de senyalització 

de seguretat i salut en el treball. 

• Reial decret 1407/1992 modificat pel reial decret de 159/1995, sobre condicions per 

a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció 

individual “EPI”. 

• Reial decret 773/1997 del 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i 

salut relatives a la utilització per treballadors d'equips de protecció individual. 

• Reial decret 1215/1997. Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 

pels treballadors dels equips de treball. 

• Reial decret 1435/1992 modificat pel Reial decret 56/1995, dicten les disposicions 

d'aplicació de la directiva del consell 89/392/CEE, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels estats membres sobre les màquines. 

• Reial decret 1495/1986 modificada pel Reial decret 830/1991, aprova el reglament 

de seguretat en les màquines. 

• Reial decret 1316/1989, del ministeri de relacions amb les corts i de la secretària del 

govern. 1989/10/27 Protecció dels treballadors davant els riscos derivats de 

l'exposició al soroll durant el treball. 

• Reial decret 245/1989 del Ministeri d'Indústria i energia. 27/02/1989. Determinació 

de la potència acústica admissible de determinat material i maquinària d'obra. 

• Ordre del Ministeri d'Indústria i energia. 17/11/1989. Modificació del Reial decret 

245/1989, 27/02/1989. 

• Ordre del Ministeri d'Indústria, comerç i turisme. 1991/07/18 modificació del annex 

I del Reial decret 245/1989, 27/02/1989. 

• Reial decret 711.992 del ministeri d'indústria, 1992/01/31. S'amplia l'àmbit de 

aplicació del Reial decret 245/1989, 27/02/1989 i s'estableixen noves 

especificacions tècniques de determinats materials i maquinària d'obra. 

• Ordre del Ministeri d'Indústria i energia. 29/03/1996. Modificació de l'annex I del 

Reial decret 245/1989. 

• Reial decret 487/1997. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 

manipulació manual de càrregues que comportin riscos per als treballadors. 

3.3 RESPONSABILITATS 

Durant l'execució de l'obra, el responsable de la instal·lació serà la persona designada per 

l'empresa instal·ladora. 

No es tindrà dret a la indemnització pel major preu que poguessin costar els materials ni per 

fallada en el pressupost presentat al client. 

El coordinador de seguretat i salut designat per l'empresa encarregada de la instal·lació serà 

el responsable directe de tots els accidents que puguin sorgir durant l’execució de l'obra, ja 

que la seva funció principal és que es compleixin les normes de seguretat i salut presentades 

en el document "Estudi de Seguretat i Salut". 
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3.4 EXECUCIÓ DE L’OBRA 

La instal·lació solar fotovoltaica haurà de situar-se en els espais indicats per a la mateixa. 

El director de l'obra haurà d'indicar tots els punts necessaris per a execució de l'obra en 

presència de l'encarregat de l'empresa instal·ladora. 

L'empresa contractada per a l'execució de l'obra serà l'encarregada de subministrar tots els 

materials indicats en el pressupost per a la correcta execució de l'obra. 

Tots aquests materials seran de primera qualitat, tal com s'haurà de deixar constància en el 

moment de signar l'acord entre l'empresa instal·ladora i l'usuari. En cas d'existir contradicció 

o omissió en els documents del projecte, l'empresa contractada obtindrà l'obligació de 

posar-ho de manifest al director tècnic de l'obra, qui decidirà què fer. 

En cap cas es suplirà la manca de material sense ser indicat prèviament. 

3.4.1 PASSOS PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

Els passos per a l'execució de l'obra seran els següents: 

• Moviment de terres 

• Fonamentació de l’estructura de suport dels mòduls fotovoltaics 

• Muntatge de l’estructura de suport 

• Muntatge dels mòduls fotovoltaics sobre l’estructura de suport 

• Muntatge dels equips fotovoltaics dins del recinte habilitat per a tal fi 

• Col·locació del cablejat i connexió 

3.4.2 COMENÇAMENT DE L’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ 

El començament de l'obra serà l'estipulat per l'empresa instal·ladora i el propietari de la 

instal·lació. 

El termini d'execució de l'obra també serà l'estipulat prèviament per ambdues parts.  

En cas que no es compleixin els terminis de començament o d'execució, el propietari de la 

instal·lació serà indemnitzat pel retard en l'acordat. 

3.4.3 OBRES COMPLEMENTARIES 

L'empresa contractada per a la realització de l'obra haurà de realitzar una sèrie de activitats 

prèvies abans de començar a realitzar la instal·lació fotovoltaica, per tal de facilitar i fer més 

còmode el futur treball. 

S'haurà de desmuntar l’antiga instal·lació fotovoltaica, que es troba a la mateixa ubicació on 

s’instal·larà la nova. Aquesta actuació no produirà cap canvi en el pressupost presentat per 

l’empresa contractada. 
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3.4.4 OBRA DEFECTUOSA 

Si la persona que ha contractat l'obra troba alguna cosa en particular que no s'ajusta amb el 

present projecte, ho comunicarà al director d'obra, el qual prendrà les mesures necessàries 

per satisfer la demanda del propietari, ja sigui mitjançant un acord econòmic, o bé amb la 

substitució, ampliant o no el termini de lliurament provisional de la instal·lació. 

3.4.5 RECEPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

Un cop acabada l'obra, es procedirà a una recepció d'obra provisional, la qual no es farà del 

tot efectiva fins passar una sèrie de proves tècniques que indiquin tant el bon funcionament 

de la mateixa, com el compliment dels aspectes de seguretat i salut necessaris per evitar 

accidents que posin en perill la integritat dels usuaris de la mateixa. 

Les proves mínimes a realitzar per l'empresa instal·ladora per dur a terme el lliurament final 

de l'obra serà: 

• Funcionament i posada en marxa del sistema. La instal·lació haurà d'estar funcionant 

un mínim de 240 hores seguides sense interrupcions ni errors. 

• Prova de les proteccions del sistema i de les mesures de seguretat, especialment als 

acumuladors. 

En finalitzar l'obra, l'instal·lador lliurarà al propietari de la instal·lació un document\albarà 

en el que consti el subministrament de components, materials i manuals d’ús i manteniment 

de la instal·lació. 

Aquest document serà signat per duplicat per ambdues parts, conservant cadascun un 

exemplar. Els manuals lliurats a l'usuari estaran en castellà. 

L'empresa instal·ladora estarà obligada abans de retirar-se de la instal·lació de realitzar una 

neteja de les zones ocupades i una retirada de l'obra del material sobrant. 

3.4.6 CONSERVACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

L'empresa contractada pel propietari de la instal·lació, es veurà obligada a mantenir en bon 

estat els elements que es trobin en aquesta instal·lació i els que es vagin instal·lant fins a la 

data de recepció de la instal·lació provisional. 

Si algun treballador de l'empresa contractada provoques danys sobre algun element de la 

instal·lació, aquest haurà de ser reposat per part de l'empresa instal·ladora. 

3.4.7 MITJANS AUXILIARS 

Es consideraran mitjans auxiliars tots aquells equips o màquines necessàries per a la 

correcta execució de l'obra. 

Els mitjans auxiliars aniran a compte de l'empresa contractada sense modificar el preu del 

pressupost acordat inicialment. 
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3.4.8 LLIBRE D'ORDRES 

El llibre d'ordres indicarà les instruccions necessàries per a la correcta interpretació del 

projecte i de les contingències que es produeixin. 

L'encarregat de l'obra assumirà la interpretació tècnica del llibre d’ordres, i que, segons la 

llei s'ha de seguir per mantenir un cert grau de qualitat i seguretat. 

3.4.9 LLIBRE D'INCIDÈNCIES 

El coordinador de seguretat i salut designat per l'empresa instal·ladora, haurà de disposar 

d'un llibre d'incidències, en el qual s'anotaran tots els accidents i el motiu, així com les 

penalitzacions als treballadors per alguna falta en l'àmbit de seguretat i salut. 

3.5 MODIFICACIONS DEL PROJECTE 

L'empresa contractada per a la realització de l'obra, està obligada a realitzar les 

modificacions pertinents del projecte inicial, sempre que no variïn mes d’un 15% del 

pressupost inicial. 

La valoració de la modificació es calcularà a part del projecte principal i es farà una 

comparativa per veure el que difereix del projecte inicial. 

3.6 DISSENY 

3.6.1 ORIENTACIÓ, INCLINACIÓ I OMBRES 

Les pèrdues de radiació, causades per una orientació i inclinació del generador fotovoltaic 

diferent de les òptimes en el període de disseny, no seran superiors als valors especificats 

en la següent taula: 

Pèrdues de radiació del generador Valor màxim permès (%) 

Inclinació i Orientació 20 

Ombres 10 

Combinació de les dues 20 

 

En la instal·lació no hi ha cap element que projecti ombra sobre els panells fotovoltaics, per 

tant es prendrà com a valor màxim permès el del primer apartat de la taula anterior. 

En aquells casos en què per raons justificades no es compleixi el que s'exposa a l’anterior 

taula s'avaluaran les pèrdues totals de radiació. 
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3.6.2 DIMENSIONAMENT DEL SISTEMA 

Independentment del mètode de dimensionat utilitzat per l'instal·lador, s’hauran de 

realitzar els càlculs mínims justificatius que s'especifiquen en aquest plec de condicions. 

Es realitzarà una estimació aproximada de consum segons les necessitats de la instal·lació. 

Es determinarà el rendiment energètic de la instal·lació i el generador mínim requerit per 

cobrir les necessitats de consum segons l'estipulat. 

L'empresa instal·ladora podrà triar la mida del generador i dels acumuladors en funció, de 

les necessitats d'autonomia del sistema, de la probabilitat de pèrdua de càrrega requerida i 

de qualsevol altre factor que vulgui considerar. 

La mida del generador serà com a màxim un 20% superior a la potència requerida per 

satisfer la necessitat calculada anteriorment. 

Com a norma general, l'autonomia mínima en sistemes amb acumulador serà de tres dies. 

Es calcularà l'autonomia del sistema per l'acumulador triat. 

3.7 COMPONENTS I MATERIALS 

3.7.1 GENERALITATS 

Totes les instal·lacions han de complir amb les exigències de protecció i seguretat de les 

persones, i entre elles les disposades en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i la 

legislació aplicable. 

Com a principi general, s'ha d'assegurar, com a mínim, un grau d'aïllament elèctric de tipus 

bàsic per equips i materials. 

S'inclouran tots els elements necessaris de seguretat per protegir les persones davant de 

contactes directes i indirectes. 

Es recomana la utilització d'equips i materials d'aïllament elèctric de classe II. 

S'inclouran totes les proteccions necessàries per protegir la instal·lació davant curtcircuits, 

sobrecàrregues i sobretensions. 

Els materials situats en intempèrie es protegiran contra els agents ambientals, en particular 

contra l'efecte de la radiació solar i la humitat. 

Tots els equips exposats a la intempèrie tindran un grau mínim de protecció IP65, i els 

d'interior, IP20. 

Els equips electrònics de la instal·lació compliran amb les directives comunitàries de 

Seguretat Elèctrica i Compatibilitat Electromagnètica. 

Per motius de seguretat i operació, els equips indicadors, etiquetes, etc. Estaran en castellà. 
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3.7.2 MÒDULS FOTOVOLTAICS 

Tots els mòduls hauran de satisfer les especificacions UNE-EN 61215 per a mòduls de silici 

cristal·lí, així com l'especificació UNE-EN 61.730-1 i 2 sobre seguretat en mòduls 

fotovoltaics. 

Aquest requisit es justificarà mitjançant la presentació del certificat oficial corresponent 

emès per algun laboratori acreditat. 

El mòdul portarà de forma clarament visible el model, nom o logotip del fabricant i el 

número de sèrie que permeti la seva identificació individual. 

S'utilitzaran mòduls que s'ajustin a les característiques tècniques descrites a continuació. En 

cas de variacions respecte d’aquestes característiques, amb caràcter excepcional, s'ha de 

presentar a la memòria la justificació de la seva utilització. 

Els mòduls hauran de portar els díodes antiretorn per evitar l’efecte illa produït per 

possibles avaries de les cèl·lules i els seus circuits. 

Els marcs laterals, seran d'alumini o acer inoxidable. 

Perquè el mòdul resulti acceptable, la seva potència màxima i corrent de curtcircuit reals, 

referides a condicions estàndard hauran d'estar compreses en el marge del ± 5% dels 

corresponents valors nominals de catàleg. 

Serà rebutjat qualsevol mòdul que presenti defectes de fabricació, com trencaments o 

taques en qualsevol dels seus elements així com falta d'alineació de les cèl·lules o bombolles 

al encapsulant. 

S'instal·laran els elements necessaris per a la desconnexió, de forma independent i en 

ambdós terminals de cadascuna de les branques del generador. 

En aquells casos que no s'utilitzin mòduls no qualificats, haurà de justificar degudament i 

aportar documentació sobre les proves i assajos als quals han estat sotmesos. 

En qualsevol cas, tot producte que no compleixi alguna de les especificacions anteriors 

haurà de comptar amb l'aprovació expressa de l'IDAE. En tots els casos han de complir les 

normes vigents d'obligat compliment. 

3.7.3 ESTRUCTURA DE SUPORT 

Es disposarà de l’estructura de suport necessària per muntar els mòduls i s’inclouran tots els 

accessoris que calguin. 

L'estructura de suport i el sistema de fixació de mòduls permetran les necessàries 

dilatacions tèrmiques sense transmetre càrregues que puguin afectar la integritat dels 

mòduls, seguint les normes del fabricant. 
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L'estructura de suport dels mòduls fotovoltaics ha de resistir, amb els mòduls instal·lats, les 

sobrecàrregues del vent i neu, d'acord amb el que indica el Codi Tècnic de la Edificació. 

El disseny de l'estructura es realitzarà per l'orientació i l'angle d'inclinació especificat pel 

generador fotovoltaic, tenint en compte la facilitat de muntatge i desmuntatge, i la possible 

necessitat de substitució d'elements. 

L'estructura es protegirà superficialment contra l'acció d'agents ambientals. La realització de 

trepants en l'estructura es durà a terme abans de procedir, si cas, al galvanitzat o protecció 

de la mateixa. 

Els cargols emprats hauran de ser d'acer inoxidable. En el cas que l’estructura sigui 

galvanitzada s’admetran cargols galvanitzats, exceptuant els de subjecció dels mòduls a la 

mateixa, que seran d'acer inoxidable. 

Els límits de subjecció dels mòduls i la pròpia estructura, no projectaran ombra sobre els 

mòduls. 

Si està construïda amb perfils d'acer laminat conformat en fred, compliran la Norma MV-102 

per garantir totes les seves característiques mecàniques i de composició química. 

Si és del tipus galvanitzada en calent, complirà les normes UNE 37-501 i UNE 37-508, amb 

un gruix mínim de 80 micres, per eliminar les necessitats de manteniment i perllongar la 

seva vida útil. 

3.7.4 ACUMULADORS ESTACIONARIS 

Es recomana que els acumuladors estacionaris siguin de plom-àcid i de placa tubular. No es 

permetrà l'ús de bateries d'arrencada. 

Per assegurar una adequada recàrrega de les bateries, la capacitat nominal del acumulador, 

no excedirà en 25 vegades el corrent de curtcircuit en CEM del generador fotovoltaic. En el 

cas que la capacitat de l'acumulador triat sigui superior a aquest valor es justificarà 

adequadament. 

La màxima profunditat de descàrrega no excedirà del 80% en instal·lacions on es prevegi 

que descàrregues tan profundes no seran freqüents. En aquelles aplicacions en què 

aquestes sobrecàrregues puguin ser habituals, com ara enllumenat públic, la màxima 

profunditat de descàrrega no serà superior al 60%. 

Es protegirà especialment davant sobrecàrregues, a les bateries amb electròlit gelificat, 

d'acord a les recomanacions del fabricant. 

La capacitat inicial del acumulador serà superior al 90% de la capacitat nominal. En 

qualsevol cas, s'han de seguir les recomanacions del fabricant per a aquelles bateries que 

requereixin una càrrega inicial. 

 L’autodescàrrega de l'acumulador a 20°C no excedirà del 6% de la seva capacitat nominal. 
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La vida de l'acumulador, definida com la corresponent fins que la seva capacitat residual 

caigui per sota del 80% de la seva capacitat nominal, ha de ser superior a 1000 cicles, quan 

es descarrega l'acumulador fins a una profunditat del 50% a 20°C. 

L'acumulador serà instal·lat seguint les recomanacions del fabricant. En qualsevol cas haurà 

d'assegurar el següent: 

• L'acumulador es situarà en un lloc ventilat i amb accés restringit. 

• S'adoptaran les mesures de protecció necessàries per evitar el curtcircuit accidental 

dels terminals de l'acumulador. 

Cada bateria o vas haurà d'estar etiquetat com a mínim amb la següent informació: 

• Tensió nominal. 

• Polaritat dels terminals. 

• Capacitat nominal. 

• Fabricant i número de sèrie. 

3.7.5 REGULADOR DE CÀRREGA 

Les bateries es protegiran contra les sobrecàrregues i sobredescàrregues. En general, 

aquestes proteccions seran realitzades pel regulador de càrrega, encara que aquestes 

funcions podran incorporar-se en altres equips sempre que s'asseguri una protecció 

equivalent. 

El regulador de càrrega que utilitzi la tensió de l'acumulador com a referència per la 

regulació hauran de complir els següents requisits: 

• La tensió de desconnexió de la càrrega de consum del regulador haurà de triar per 

que la interrupció del subministrament d'electricitat a les càrregues es produeixi 

quan el acumulador hagi assolit la profunditat màxima de descàrrega permesa. La 

precisió en les tensions de tall efectives respecte als valors fixats en el regulador serà 

de l'1%. 

• La tensió final de càrrega ha d'assegurar la correcta càrrega de la bateria. 

• La tensió final de càrrega s'ha de corregir per temperatura a raó de -4mV/ºC a - 

5mV/°C per got, i estar en l'interval de ± 1% del valor especificat. 

• Es permetran sobrecàrregues controlades de l'acumulador per evitar l'estratificació 

del electròlit o per realitzar càrregues d'igualació. 

Es permetrà l'ús d'altres reguladors que utilitzin diferents estratègies de regulació atenent a 

altres paràmetres com ara l'estat de càrrega del acumulador. En qualsevol cas, haurà 

d'assegurar una protecció de l'acumulador contra sobrecàrregues i sobredescàrregues. 

El regulador de càrrega estarà protegit enfront de curtcircuits de la línia de consum. 
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El regulador de càrrega es seleccionarà perquè sigui capaç de resistir sense mal una 

sobrecàrrega simultània, a la temperatura ambient màxima, de: 

• Corrent en la línia de generador: un 25% superior a la corrent de curtcircuit del 

generador fotovoltaic en CEM. 

• Corrent en la línia de consum: un 25% superior a la corrent màxima de la càrrega de 

consum. 

El regulador de càrrega haurà d'estar protegit contra la possibilitat de desconnexió 

accidental de l'acumulador, amb el generador operant en les CEM i amb qualsevol càrrega. 

En aquestes condicions, el regulador hauria d'assegurar, a més de la seva pròpia protecció, 

la de les càrregues connectades. 

Les caigudes internes de tensió del regulador entre els seus terminals d’entrada i de sortida 

seran inferiors al 4% de la tensió nominal, per a sistemes de menys de 1KW i el 2% de la 

tensió nominal per a sistemes majors de 1 kW, incloent els terminals. Aquests valors 

s'especifiquen per a les següents condicions: corrent nul·la en la línia de consum i corrent en 

la línia generador-acumulador igual a la corrent màxima especificada pel regulador. Si les 

caigudes de tensió són superiors es justificarà en la memòria. 

Les pèrdues d'energia diàries causades per l'autoconsum del regulador en condicions 

normals d'operació han de ser inferiors al 3% del consum diari d'energia. 

Les tensions de reconnexió de sobrecàrrega seran diferents de les desconnexions, o bé 

estaran temporitzades per evitar oscil·lacions desconnexió-reconnexió. 

El regulador de càrrega haurà d'estar etiquetat amb almenys la següent informació: 

• Tensió nominal. 

• Corrent màxima. 

• Fabricant i número de sèrie. 

• Polaritat i connexions. 

3.7.6 INVERSOR 

Els requisits tècnics d'aquest apartat s'apliquen a inversors monofàsics o trifàsics que 

funcionen com a font de tensió fixa. 

Per a altres tipus d'inversors s'asseguraran requisits de qualitat equivalents. Els inversors 

seran d'ona sinusoïdal pura. Es permetrà l'ús d'inversors d'ona no sinusoïdal, si la seva 

potència nominal és inferior a 1KVA, no produeixen mal a les càrregues i asseguren una 

correcta operació de les mateixes. 

L’inversor es connectarà a la sortida de consum del regulador de càrrega o en borns de 

l'acumulador. En aquest últim cas s'ha d'assegurar la protecció de l'acumulador davant 

sobrecàrregues i sobredescàrregues. Aquestes proteccions podran estar incorporades en el 

propi inversor o es realitzaran amb un regulador de càrrega, en aquest cas el regulador ha 

de permetre breus baixades de tensió en l'acumulador per assegurar l'arrencada de 

l'inversor. 
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L'inversor ha d'assegurar una correcta operació en tot el marge de tensions d'entrada 

permeses pel sistema. 

L'inversor serà capaç de lliurar la potència nominal de forma continuada, al marge de 

temperatura ambient especificat pel fabricant. 

L'inversor ha d'arrencar i operar totes les càrregues especificades en la instal·lació, 

especialment en aquelles que requereixen elevades corrents d'arrencada, sense interferir 

en el seva correcta operació ni a la resta de càrregues. 

Els inversors estaran protegits enfront de les següents situacions: 

• Tensió d'entrada fora del marge d'operació. 

• Desconnexió de l'acumulador. 

• Curtcircuit a la sortida de corrent altern. 

• Sobrecàrregues que excedeixin la durada i límits permesos. 

L'autoconsum de l'inversor sense càrrega connectada serà menor o igual al 2% de la 

potència nominal de sortida. 

Les pèrdues d'energia diària ocasionades pel autoconsum de l'inversor seran inferiors al 5% 

del consum diari d'energia. Es recomana que l'inversor tingui un sistema de "stand-by" per 

reduir aquestes pèrdues quan l'inversor treballa en buit. 

El rendiment de l'inversor amb càrregues resistives serà superior als límits especificats en la 

següent taula: 

Tipus d'inversor Rendiment al 20% de 
la potència nominal 

Rendiment a potència 
nominal 

Ona sinusoïdal 
PNOM ≤ 500VA > 85% > 75% 

PNOM > 500VA > 90% > 85% 

Ona no sinusoïdal > 90% > 85% 

 

L’inversor ha d'estar etiquetat amb, almenys la següent informació: 

• Potència nominal 

• Tensió nominal d'entrada 

• Tensió i freqüència nominals de sortida 

• Fabricant i número de sèrie 

• Polaritat i terminals 

3.7.7 CÀRREGUES 

Es recomana utilitzar electrodomèstics d'alta eficiència.  

S'utilitzaran làmpades fluorescents, preferiblement d'alta eficiència. No es permetrà l'ús de 

làmpades incandescents. 
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Els llums fluorescents de corrent altern hauran de complir la normativa al respecte. Es 

recomana utilitzar làmpades que tinguin corregit el factor de potència. 

En absència d'un procediment de qualificació de làmpades fluorescents de contínua, 

aquests dispositius hauran de verificar els següents requisits: 

• El balast ha d'assegurar un encès segur al marge de tensions d'operació, i en tot el 

marge de temperatures ambient previstes. 

• La llum de ha d'estar protegida quan: 

� S'inverteix la polaritat de la tensió d'entrada. 

� La sortida del balast és curtcircuitada. 

� Opera sense tub. 

• La potència d'entrada de la llum ha d'estar al marge de ± 10% de la potència 

nominal. 

• El rendiment lluminós del llum ha de ser superior a 40 lúmens/W. 

• El llum ha de tenir una durada mínima de 5000 cicles. 

• Els llums han de complir les directives europees de seguretat elèctrica i 

compatibilitat electromagnètica. 

Es recomana que no s'utilitzin càrregues de climatització. 

Els sistemes amb generadors fotovoltaics de potència nominal superiors a 500 W tindran, 

com a mínim, un comptador per mesurar el consum d'energia. En sistemes mixtos amb 

consums en contínua i alterna, n’hi haurà prou amb un comptador per mesurar el consum 

en contínua de les càrregues CC i de l'inversor. En sistemes amb consums de corrent altern 

únicament, es col·locarà el comptador a la sortida de l'inversor. 

Els endolls i preses de corrent per a corrent continu han d'estar protegits contra la inversió 

de polaritat i ser diferents dels d'ús habitual per a corrent altern. 

3.7.8 CABLEJAT 

Tot el cablejat complirà amb el que estableix la legislació vigent. 

Els conductors necessaris tindran una secció adequada per reduir les caigudes de tensió i els 

escalfaments. Concretament, per qualsevol condició de treball, els conductors han de tenir 

la secció suficient perquè la caiguda de tensió sigui inferior, incloent qualsevol terminal 

intermedi, al 1.5% a la tensió nominal continua del sistema. 

S'inclourà tota la longitud de cables necessària per a cada aplicació concreta, evitant 

esforços sobre els elements de la instal·lació i sobre els propis cables. 

Els positius i negatius de la part de contínua de la instal·lació es conduiran separats, 

protegits i senyalitzats d'acord amb la normativa vigent. 

Els cables d'exterior estaran protegits contra la intempèrie. 
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3.7.9 PROTECCIONS I POSADA A TERRA 

Totes les instal·lacions amb tensions nominals superiors a 48V comptaran amb una presa de 

terra a la qual estarà connectada, com a mínim, la estructura suport del generador i els 

marcs metàl·lics dels mòduls. 

El sistema de proteccions assegurarà la protecció de les persones davant de contactes 

directes i indirectes. En cas d'existir una instal·lació prèvia no s'alteraran les condicions de 

seguretat de la mateixa. 

La instal·lació estarà protegida enfront de curtcircuits, sobrecàrregues i sobretensions. Es 

prestarà especial atenció a la protecció de la bateria davant curtcircuits mitjançant un 

fusible, disjuntor magnetotèrmic o un altre element que compleixi amb aquesta funció. 

3.7.10 INSTAL·LACIÓ INTERIOR 

3.7.10.1 CONDUCTORS 

Els conductors emprats en la instal·lació interior de l'habitatge, han de ser flexibles, sent 

l'aïllament d'aquests de policlorur de vinil. 

Aquests conductors podran suportar una temperatura màxima de 70°C, i el nivell de 

aïllament mai serà inferior a 450/750V. 

Els cables flexibles aïllats amb policlorur de vinil no s'han d'utilitzar en aparells on les parts 

metàl·liques puguin assolir una temperatura superior a 75°C i puguin entrar en contacte 

amb el cable. 

Els conductors de protecció tindran una secció mínima igual que la fixada per als conductors 

de fase o polars. 

Mai s'utilitzarà un mateix conductor de protecció per a diferents circuits que tinguin 

diferents seccions per a conductors de fase o polars. 

El cablejat utilitzat a l'interior de l’habitatge, serà l'indicat en el Reglament Electrotècnic de 

Baixa de Tensió 842/2002, per a un habitatge amb electrificació bàsica, segons la ITC 25. 

Nom del circuit Nomenclatura Secció (mm2) 

Il·luminació C1 1,5 

Endolls d'ús General C2 2,5 

Cuina i Forn C3 6 

Rentaplats, Rentadora i Termo Elèctric C4 4 

Endolls Bany i Cuina C5 2,5 
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3.7.10.2 CANALITZACIONS O TUBS PROTECTORS 

Els tubs protectors utilitzats en la instal·lació interior de l'habitatge seran flexibles, que es 

puguin corbar amb les mans (tub PVC anellat), el qual ha de resistir una temperatura 

mínima de 60°C. 

Fins a 5 conductors de secció 1.5mm2 es poden allotjar en un tub de 16mm de diàmetre 

exterior. 

Fins a 5 conductors de secció 2.5mm2 es poden allotjar en un tub de 16mm de diàmetre 

exterior. 

Fins a 3 conductors de secció 4mm2 es poden allotjar en un tub de 16mm de diàmetre 

exterior. A partir de 3 conductors de 4mm2 de secció s'utilitzaran tubs de 20mm de 

diàmetre exterior. 

Fins a 2 conductors de secció 6mm2 es poden allotjar en un tub de 16mm de diàmetre 

exterior. 

Per més de 5 conductors per tub o per a conductors de seccions diferents a instal·lar pel 

mateix tub, la secció exterior d'aquest serà com a mínim, igual a tres vegades la secció total 

ocupada pels conductors. 

3.7.10.3 QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 

El quadre de comandament i protecció es situarà a l'interior de l'habitatge, complint amb el 

que especifica la ITC-BT-17 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

L’envolupant del quadre s’ajustarà a les normes UNE 20.451 i UNE EN 60.439-3 amb un grau 

de protecció mínim IP 30 segons UNE 20.324 i IK 07 segons UNE-EN 50.102. 

L’envolupant per a l'interruptor de potència serà precintable.  

A l'interior d'aquest quadre es disposarà d'una platina o born per a la connexió de posada a 

terra. 

Dins d'aquest quadre, els elements de protecció seran com a mínim: 

• Un interruptor general automàtic de tall omnipolar, que permeti el seu accionament 

manual que estigui dotat d'elements de protecció contra sobrecàrrega i curtcircuits. 

Aquest interruptor serà independent de l'interruptor de control de potència. 

• L'interruptor diferencial general, destinat a la protecció contra contactes indirectes 

de tots els circuits; llevat que la protecció contra contactes s'efectuï mitjançant altres 

dispositius d'acord amb la ITC-BT-24. 

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

curtcircuits de cadascun dels circuits interiors de l'habitatge. 

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

Aquests dispositius de protecció han de tenir una posició de servei vertical. 



   

 Pàgina 109 

 

El quadre de comandament i protecció se situarà prop de l'entrada de l'habitatge, a una 

alçada aproximada de 1,80m, disposant d'una tapa de material aïllant de classe A i que sigui 

autoextingible. El model proposat de quadre de comandament protecció és el Mini Pragma 

encastable porta plana. Les característiques d'aquest quadre son les següents: 

• Dimensions: 222 mm d'alt x 280 mm d'ample 

• Grau de protecció: IP40 

• Normativa que compleix: UNE 60439-3 

• Resistència al foc: IEC 60695-2-1 

• Altres característiques: Fons i tapa frontal 650 C / 30sg 

• Mòdul per ICP. 

3.7.10.4 APARELLS DE PROTECCIÓ 

Les proteccions elèctriques de l'interior de l'habitatge són les que es contemplen en el 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió a la ITC-BT-25, per a un grau d'electrificació bàsica. 

Segons aquesta ITC les proteccions col·locades seran: 

Nom del circuit Nomenclatura Secció (mm2) 

Il·luminació C1 10 

Endolls d'ús General C2 16 

Cuina i Forn C3 25 

Rentaplats, Rentadora i Termo Elèctric C4 20 

Endolls Bany i Cuina C5 16 

 

Les proteccions enumerades a la taula anterior es col·locaran a l'interior del quadre de 

comandament i protecció de habitatge. 

Les proteccions recomanades per al circuit d'alterna són: 

• Com a protecció magnetotèrmica el model 2P iC60N 6KA Merlin Gerin, amb les 

següents característiques: 

� Circuits: C1, C2, C3, C4, C5 

� No de pols: 2 

� Corba de tret: C 

� Poder de tall: 6 KA 

� Ample del pol: 18mm 

 

• Com a protecció diferencial el model 2P Acti 9 ilD60N de la marca Schneider Electric, 

amb les següents característiques: 

� Sensibilitat: 30mA 

� No de pols: 2 

� Classe: AC 

� Ample per pol: 18mm 

� Tensió: 230V 
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El ser una instal·lació elèctrica no connectada a xarxa no és necessari el muntatge del 

interruptor de control de potència exigit per les companyies distribuïdores i 

comercialitzadores d'energia elèctrica, però és recomanable la seva instal·lació per tal de 

mantenir un control de la potència màxima demandada, per tant, es proposa el muntatge 

d’un ICP de 16 A. 

3.8 MANTENIMENT 

3.8.1 ASPECTES GENERALS 

Un cop realitzada la instal·lació, s'ha d'arribar a un acord de contracte per al manteniment 

de tots els elements de la mateixa. És preferible que aquest contracte de manteniment sigui 

amb la mateixa empresa instal·ladora que ha realitzat el projecte, però es pot contractar 

una altra empresa externa dedicada a aquesta finalitat. 

En aquests aspectes generals podem diferenciar dos tipus de manteniment: 

• Manteniment preventiu. 

• Manteniment correctiu. 

El manteniment preventiu constarà d'operacions d'inspecció visual, verificació d'actuacions i 

altres, que aplicades a la instal·lació han de permetre mantenir, dins de límits acceptables, 

les condicions de funcionament, prestacions, protecció i durabilitat de la instal·lació. 

Algunes de les activitats o operacions que s'han de dur a terme són les següents: 

• Verificació del funcionament de tots els components i equips. 

• Revisió del cablejat, connexions, platines, terminals, etc. 

• Mòduls Fotovoltaics: Situació respecte al projecte original, neteja i presència de 

danys que afectin la seguretat i proteccions. 

• Estructura de suport: Revisió de danys en l'estructura, deteriorament per agents 

ambientals, oxidació, etc. 

• Acumuladors Estacionaris: Nivell d'electròlit, neteja i greixatge de terminals, etc. 

• Regulador de càrrega: Caigudes de tensió entre terminals, funcionament, indicadors, 

etc. 

• Inversor: Estat d'indicadors i alarmes. 

• Caigudes de tensió en el cablejat de contínua. 

• Verificació dels elements de seguretat i proteccions: preses de terra, actuació 

d'interruptors de seguretat, fusibles, etc. 

El manteniment correctiu és aquell que engloba totes les operacions de substitució 

necessàries per assegurar el bon funcionament del sistema durant la seva vida útil. Algunes 

d'aquestes activitats són: 

• La visita a la instal·lació en els terminis indicats en el plec de condicions i cada vegada 

que l'usuari ho requereixi per avaria greu de la instal·lació. 
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• La visita esmentada en el paràgraf anterior, es refereix al fet que l'instal·lador haurà 

de anar en un termini màxim de 48 hores, a la instal·lació si aquesta no funcionés, o 

en una setmana si la instal·lació pot seguir funcionant fins i tot amb aquesta avaria. 

• L'anàlisi i pressupost dels treballs i reposicions necessàries per al correcte 

funcionament de la mateixa. 

• Els costos econòmics del manteniment correctiu, amb l'abast indicat, formen part 

del preu anual del contracte de manteniment. Podran no estar incloses ni la mà 

d'obra, ni les reposicions d'equips necessàries més enllà del període de garantia. 

Totes les activitats referides al manteniment, ja sigui preventiu o correctiu, han de realitzar 

per personal tècnic qualificat sota la responsabilitat d'una empresa instal·ladora. 

Totes les operacions de manteniment, han d'estar registrades en un llibre de manteniment. 

3.8.2 MANTENIMENT DELS COMPONENTS DE LA INSTAL·LACIÓ 

3.8.2.1 INVERSOR 

Algunes de les activitats que és poden realitzar per mantenir els inversors, no difereixen 

molt de les especificacions generals, sent algunes de les operacions que és poden realitzar 

les següents: 

• Revisar l’estat de les connexions i comprovar el parell de collada. 

• Comprovar que la ventilació del recinte sigui la correcta per evitar l'acumulació de 

gasos dels acumuladors. 

• Assegurar-se que la temperatura és l'adequada per evitar possibles danys en els 

circuits electrònics. 

• Comprovar que no hi hagi cap alarma de mal funcionament. 

• Control del funcionament dels indicadors. 

• Mesura d'eficiència i distorsió harmònica. 

• Comprovar possibles caigudes de tensió entre els terminals. 

• Si hi ha acumulació de pols o brutícia, netejar bé els dispositiu. 

3.8.2.2 REGULADOR 

Les operacions que és duran a terme per mantenir el regulador en bon estat durant la seva 

vida útil, són les següents: 

• Revisar l’estat de les connexions i comprovar el parell de collada. 

• Comprovar que la ventilació del recinte sigui la correcta per evitar l'acumulació de 

gasos dels acumuladors. 

• Assegurar-se que la temperatura és l'adequada per evitar possibles danys en els 

circuits electrònics. 

• Control del funcionament dels indicadors. 

• Comprovar possibles caigudes de tensió entre els terminals. 

• Si hi ha acumulació de pols o brutícia, netejar bé els dispositiu. 
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3.8.2.3 ACUMULADORS ESTACIONARIS 

Els acumuladors son els elements de la instal·lació que més manteniment necessiten per la 

seva composició química, podent ser molt perjudicials per la resta de dispositius. Algunes de 

les accions que és poden realitzar per mantenir els acumuladors en bon estat són les 

següents: 

• Inspecció del nivell de líquid electrolític i control de la densitat d’aquet. 

• Comprovació dels terminals, la seva connexió i greixatge. 

• Comprovació de l'estanquitat de la bateria. 

• Mesura de la temperatura i comprovació de la ventilació del recinte. 

3.8.2.4 CABLEJAT I CANALITZACIONS 

Per realitzar el pla de manteniment del cablejat s’estudiarà per zones a fi de simplificar-ho. 

Caixes de connexió i quadres de comandament i protecció: 

• Comprovació de l'estat de l'aïllament del cable. 

• Comprovació de la correcta connexió del cablejat en els borns de connexió i en les 

proteccions. 

• Comprovació visual del bon estat del quadre o caixa de connexió, per tal de 

conservar les seves propietats d'estanqueïtat. 

Connexió entre panells fotovoltaics: 

• Comprovació de l'estat de l'aïllament del cable. 

• Comprovació de la correcta connexió del cablejat en els borns de connexió. 

• Comprovació visual de la correcta connexió dels panells, d'acord amb el present 

projecte. 

Conductes y Canalitzacions: 

• Comprovar el bon estat dels conductes i canalitzacions. 

• Comprovar que els conductes i canalitzacions no estiguin obstruïts per cossos 

estranys i de ser així, retirar aquesta obstrucció. 

• Comprovar el bon aïllament dels conductors que circulen per ells. 

• Assegurar-se que per cada conducte i canalització hi circulen els conductors del 

circuit correcte, complint-se el exposat en el present projecte. 

3.8.2.5 PROTECCIONS 

Les proteccions són el punt mes important en el pla de manteniment de la instal·lació, això 

es degut a que una fallada en aquests elements pot provocar un dany material o posar en 

perill la integritat dels usuaris de la instal·lació, per tant algunes de les activitats que s'han 

de realitzar per el correcte manteniment de les proteccions són les següents: 

• Inspecció visual del bon estat de les connexions. 
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• Control del bon funcionament i actuació dels elements de seguretat i protecció, com 

fusibles, postes de terra, interruptors automàtics i diferencials. 

• Realització de proves en cada un dels elements de la instal·lació solar fotovoltaica 

per comprovar el bon funcionament de les seves proteccions. 

3.8.2.6 POSADA A TERRA 

Per assegurar una bona circulació dels corrents de defecte a terra, s’ha de realitzar un bon 

manteniment d'aquesta part de la instal·lació, les activitats que s'han de dur a terme són les 

següents: 

• Revisió anual de la mesura de la resistència de posada a terra en l'època en què el 

terreny és trobi més sec i mesura de la resistivitat del terreny en la mateixa època. 

• Comprovació de la continuïtat de la instal·lació de posada a terra. 

• Comprovació de la continuïtat de la xarxa equipotència i la connexió d’aquesta amb 

la de posada a terra 

• Revisió cada 5 anys del conductor d’unió dels elèctrodes amb el punt de posada a 

terra. 

3.8.2.7 ESTRUCTURA DE SUPORT 

Les activitats que s'han de realitzar per el correcte manteniment de l’estructura de suport 

són les següents: 

• Comprovar l'estructura visualment amb possibles danys o desperfecte causats per 

l'oxidació o per algun agent ambiental. 

• Comprovació que els panells fotovoltaics estiguin ben subjectes a aquesta. 

• Comprovació que l'orientació de l’estructura segueixi l’exposa’t en el present 

projecte. 

• Comprovació que les fonamentacions que subjecten aquestes estructures estiguin 

en bon estat. 

3.8.2.8 MÒDULS FOTOVOLTAICS 

El bon manteniment dels generadors fotovoltaics és imprescindible per obtenir un 

rendiment òptim en la instal·lació. Per a tal fi s’han de realitzar les següents activitats: 

• Es realitzarà una inspecció visual de l’estat dels panells, en cas d’existir una 

acumulació de pols i brutícia, és realitzarà una neteja de la superfície. 

• Inspecció visual de possibles deformacions, oscil·lacions i estat de la connexió a terra 

de la carcassa. 

• Realització d'una collada de borns i connexions. 

• Comprovació de l'estat dels díodes de protecció antiretorn. 

• Realització de mesures elèctriques per comprovar el rendiment. 

• Inspecció visual de possibles degradacions, indicis de corrosió i collada dels cargols 

de subjecció amb l’estructura. 
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3.8.3 GARANTIA 

3.8.3.1 ÀMBIT GENERAL 

Segons l'indicat pel plec condicions de l'IDAE, (Institut per a la Diversificació i Estalvi de 

l'Energia), en el punt 7.3 s’esmenten les condicions generals de la garantia. 

Així doncs sense perjudici d'una possible reclamació a tercers, la instal·lació serà reparada 

d'acord amb aquestes condicions generals si ha sofert una avaria a causa d'un defecte de 

muntatge o de qualsevol dels components, sempre que hagi estat manipulada correctament 

d'acord amb el que estableix el manual d'instruccions. 

La garantia és concedeix a favor del comprador de la instal·lació, el qual haurà de justificar 

degudament el certificat de garantia, amb la data que acrediti el lliurament de la instal·lació. 

3.8.3.2 TERMINIS 

Es garantirà el bon funcionament de la instal·lació durant 3 anys per a tots els materials 

utilitzats i per al muntatge. 

Pel que fa a la garantia dels mòduls fotovoltaics, Sunpower dóna una garantia dels mateixos 

de 25 anys. Pel que fa a la seva potència Sunpower garanteix el 95% els primers 5 anys i -

0,4%/any fins l’any 25. 

Si calgués interrompre l'explotació del sistema a causa de raons de les que és responsable el 

subministrador, o reparacions que hagi de fer per complir les estipulacions de garantia, el 

termini és perllongarà per la durada total d'aquestes interrupcions. 

3.8.3.3 CONDICIONS ECONÒMIQUES 

La garantia inclou tant la reparació com la reposició dels components i les peces que puguin 

ser defectuoses, conseqüentment també inclou la ma d’obra d’aquest treballs. 

Queden incloses les següents despeses: temps de desplaçament, mitjans de transport, 

amortització de vehicles i eines, disponibilitat d'altres mitjans i eventuals ports de recollida i 

devolució dels equips per la seva reparació en els tallers del fabricant.  

Així mateix, s'ha d'incloure la mà d'obra i materials necessaris per efectuar els ajustos i 

eventuals reglatges del funcionament de la instal·lació. 

Si en un termini raonable, el subministrador incompleix les obligacions derivades de la 

garantia, el comprador de la instal·lació podrà, prèvia notificació escrita, fixar una data final 

perquè aquest subministrador compleixi amb les seves obligacions. Si el subministrador no 

compleix amb les seves obligacions en el termini establert, el comprador de la instal·lació 

podrà, per compte i risc del subministrador, realitzar per si mateix les oportunes 

reparacions, o contractar a un tercer, sense perjudici de la reclamació per danys i perjudicis 

en què hagi incorregut el subministrador. 



   

 Pàgina 115 

 

3.8.3.4 ANUL·LACIÓ DE LA GARANTIA 

La garantia podrà anul·lar-se quan la instal·lació hagi estat reparada, modificada o 

desmuntada, encara que només sigui en part, per persones alienes al subministrador o als 

serveis d'assistència tècnica dels fabricants no autoritzats expressament pel subministrador. 

3.8.3.5 LLOC I TEMPS DE LA PRESTACIÓ 

Quan l'usuari detecti un defecte de funcionament en la instal·lació ho comunicarà 

immediatament al subministrador. Quan el subministrador consideri que és un defecte de 

fabricació d'algun component ho comunicarà immediatament al fabricant. 

El subministrador atendrà l'avís en un termini màxim de 48 hores si la instal·lació no 

funciona, o d'una setmana si la fallada no afecta el funcionament. 

Les avaries de la instal·lació és repararan en el seu lloc d'ubicació pel subministrador, si 

l'avaria d'algun component no pogués ser reparada en el domicili del usuari, el component 

haurà de ser enviat al taller oficial designat pel fabricant per compte i càrrec del 

subministrador. 

El subministrador realitzarà les reparacions o reposicions de peces amb la major brevetat 

possible una vegada rebut l'avís d'avaria, però no és responsabilitzarà dels perjudicis causats 

per la demora en aquestes reparacions sempre que sigui inferior a 15 dies naturals. 
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4. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

4.1 MEMÒRIA 

4.1.1 OBJECTE D’ESTUDI 

L'objectiu d'aquest estudi de Seguretat i Salut, és exposar la sèrie de riscos a tenir en 

compte mentre es realitza la instal·lació, per poder prevenir possibles accidents. 

Es donaran unes directrius, les quals haurà de complir l'empresa instal·ladora encarregada 

de l'obra. 

Per al compliment d'aquestes directrius es nomenarà un coordinador en matèria de 

Seguretat i salut, que executarà l'obra d'acord amb el Reial Decret 1627 de 24 de Octubre de 

1997, en el qual s'estableixen les disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut. 

4.1.2 CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA 

4.1.2.1 DESCRIPCIÓ DE L'OBRA I SITUACIÓ 

L'obra es realitzarà a la zona del Moli de Cal Ferrer (Saldes), la qual està referida a la 

instal·lació d'una sèrie de panells fotovoltaics sobre una estructura de suport, així com la 

instal·lació dels elements electrònics necessaris per al control i regulació de l'energia 

generada per aquests panells. 

A més, es necessitarà l'excavació de rases, per les quals aniran soterrats sota tub els 

conductors de fase i terra. 

4.1.2.2 PROBLEMÀTICA DEL SOLAR 

4.1.2.2.1 TOPOGRAFIA I SUPERFÍCIE 

La parcel·la de terreny on s’instal·larà l’estructura de suport en la que aniran allotjats els 

mòduls fotovoltaics tindrà una superfície de 60,5 m2, tenint una petita inclinació 

inapreciable i estan a una altura sobre el nivell del mar de 1.002 m. 

Pel que fa a la composició geològica del terreny, es classifica com a calcària tova, això es 

degut a la majoritària concentració d’aquest mineral en el terreny. 

4.1.2.2.2 CARACTERÍSTIQUES I SITUACIÓ DELS SERVEIS I SERVITUDS EXISTENTS 

No es troba cap tipus de servei ni servitud pròxim a la zona de la instal·lació. 
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4.1.2.3 PRESSUPOST, TERMINI D'EXECUCIÓ I MÀ D'OBRA 

• Pressupost: 17.882,83 € 

• Termini d'execució: El termini d'execució de l’obra serà d'una setmana. 

• Personal previst: El nombre màxim previst d’operaris simultanis serà de 3. 

4.1.2.4 IDENTIFICACIÓ DE L’AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

L'autor del present estudi bàsic de seguretat i salut és l’enginyer tècnic Jordi Pons Simon 

amb numero de col·legiat 80.045 del Col·legi d’Enginyers Tècnics i Industrials de Manresa 

(CETIM). 

4.1.3 TREBALLS PREVIS A LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

Dins del terreny on s’ha d’instal·lar l’estructura de suport amb els panells, es troba l’antiga 

instal·lació fotovoltaica, per tant en primer lloc s'haurà de desmuntar completament 

aquesta instal·lació. 

4.1.4 SERVEIS HIGIÈNICS, VESTUARI, MENJADOR I OFICINA D'OBRA 

Com l'obra no serà de llarga durada, ni el personal molt elevat, no serà necessària la 

instal·lació d'un menjador ni oficina d'obra. 

Tampoc serà necessària la instal·lació d'un vàter portàtil, ja que es podrà utilitzar el de la 

mateixa casa rural. 

4.1.5 RISCOS 

4.1.5.1 RISCOS DETECTABLES MÉS COMUNS 

• Caigudes de persones al mateix o diferent nivell. 

• Talls o ferides. 

• Contactes elèctrics directes i indirectes. 

4.1.5.2 MESURES PREVENTIVES 

Sistemes de protecció contra contactes directes: Per evitar aquest tipus de contactes, és 

deixaran les parts actives de la instal·lació el més allunyades i inaccessibles possible, per tal 

d'evitar el contacte directe amb aquestes parts de forma accidental. A més mentre s'estigui 

treballant amb una part activa de la instal·lació, s’haurà de fer sense tensió. 

Sistemes de protecció en el cablejat: Per evitar una electrocució, el cablejat haurà de ser de 

la secció i característiques especificades en la memòria, per tal d'evitar fallades en la 

instal·lació que posin en perill el personal de la mateixa. A més es tindrà en compte, que en 

els trams que el cablejat no es trobi soterrat, haurà d'anar sota tub, ja sigui encastat o 

superficialment. 
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En cas de tenir empalmaments s'hauran de realitzar el més alts possible i en caixes 

estanques antihumitat. 

Els interruptors hauran de complir l'especificat en la memòria, instal·lant-se en les seves 

caixes normalitzades i amb les característiques oportunes. 

Els quadres elèctrics d’intempèrie, seran metàl·lics amb porta i pany de seguretat segons la 

norma UNE-20324, tindran una IP44 com a mínim i estaran connectats a terra. 

Les preses de corrent aniran situades a una distància mínima del terra de 0.5m i si són 

d’intempèrie hauran de ser estanques. 

Les proteccions dels circuits hauran d’instal·lar-se a l'interior d'un quadre amb 

característiques descrites a la memòria del present projecte hi ha una alçada mínima del 

terra. 

Tots els elements metàl·lics de la instal·lació hauran d'anar units i posats a terra per evitar 

possibles contactes indirectes, aquest conductor d’unió haurà de tenir els colors groc/verd 

per a la seva identificació i les característiques necessàries per a la seva col·locació en la 

instal·lació, estaran recollides en la memòria descriptiva del present projecte. 

El manteniment de la instal·lació, només estarà acreditat per l'empresa encarregada de 

l’execució del projecte. Les tasques de manteniment no es realitzaran sota cap concepte 

amb tensió. 

Les rases que porten el cablejat han de portar una cinta indicadora de perill elèctric. 

4.1.6 FASES DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

4.1.6.1 MOVIMENT DE TERRES 

El primer que s'haurà de fer és desmuntar per complet la instal·lació fotovoltaica antiga ja 

que per fer la remodelació es necessiten els espais ocupats per aquesta instal·lació. 

A continuació s’excavarà les rases que allotjarà els tubs de protecció amb els que hi circularà 

per el seu interior el cablejat que unirà els mòduls fotovoltaics amb el regulador i totes les 

masses metàl·liques (xarxa equipotencialitat), amb la posada a terra. 

Finalment, s’ompliran les rases tal i com esta indicat a la memòria descriptiva, utilitzant per 

emplenar-les la mateixa terra que s’ha extret de l’excavació. 

4.1.6.1.1 RISCOS EN EL MOVIMENT DE TERRES 

Els riscos més comuns en el moviment de terres són els següents: 

• Despreniments de terra. 

• Caigudes de vehicles o persones a diferent nivell. 

• Caigudes de persones al mateix nivell. 

• Atropellaments de persones i cops per la maquinària pesada. 
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4.1.6.1.2 MESURES PREVENTIVES 

Per evitar la majoria d'aquests riscos, hi haurà una persona de coordinació, encarregada 

d’organitzar les diferents tasques ha de realitzar. 

En el terreny de la instal·lació no hi ha desnivells apreciables, simplement hi haurà una 

diferència brusca de nivell un cop es realitzin les rases. En aquest cas per evitar la caiguda a 

diferent nivell, es prohibirà al personal fer treballs que no siguin referents a la rasa a menys 

d'un metre de la mateixa, mentre aquesta es trobi sense farcit. 

No es podrà estar a prop de la maquinària d'excavació mentre aquesta es trobi activa, per 

evitar possibles atropellaments i cops. 

4.1.6.1.3 EQUIPS DE PROTECCIÓ 

Els equips de protecció utilitzats per la prevenció d’accidents en el moviment de terres, son 

els següents: 

• Casc. 

• Roba de treball. 

• Guants de cuir. 

• Botes de seguretat. 

4.1.6.2 CIMENTACIONS 

Un cop excavades les rases, s’hauran de fer les cimentacions necessàries per a protegir els 

tubs i els conductors que hi circulen. 

Per poder instal·lar l'estructura suport on es col·locaran els mòduls fotovoltaics s’hauran de 

fer les fonamentacions necessàries descrites en la Memòria Descriptiva d’aquest projecte. 

4.1.6.2.1 RISCOS EN LA CIMENTACIONS 

Els riscos més comuns en la cimentació són els mateixos que en el moviment de terres 

afegint-hi els següents: 

• Talls o ferides. 

• Dermatosis pel contacte amb el formigó. 

4.1.6.2.2 MESURES PREVENTIVES 

Degut al petit volum de les cimentacions n’hi haurà suficient amb una persona controlant 

les tasques de formigonat per evitar possibles accidents. 

4.1.6.2.3 EQUIPS DE PROTECCIÓ 

Per realitzar aquesta tasca, a més del equips de protecció utilitzats per la prevenció 

d’accidents en el moviment de terres, s'utilitzaran ulleres de protecció per evitar la possible 

entrada d'objectes estranys en els ulls. 
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4.1.6.3 MUNTATGE DE L’ESTRUCTURA DE SUPORT 

El següent pas consistirà en muntar l’estructura de suport en la que es fixaran els panells 

fotovoltaics. 

El fabricant de l’estructura proporciona directament els materials per al seu muntatge, 

només s’haurà d’ajustar la inclinació i l'altura d’aquesta respecte el terra. 

4.1.6.3.1 RISCOS EN EL MUNTATGE DE L'ESTRUCTURA 

Els riscos més comuns en el muntatge són els següents: 

• Insolació o deshidratació per una exposició perllongada al sol. 

• Cremades solars. 

• Cops amb eines o altres objectes en el muntatge. 

• Caigudes de persones a diferent nivell. 

• Caigudes de persones al mateix nivell. 

4.1.6.3.2 MESURES PREVENTIVES 

Per evitar els danys produïts del treball sota el sol es faran els descansos necessaris per no 

patir cap insolació ni deshidratació, també s’usarà crema solar protectora. 

Pel que fa a les caigudes a diferent nivell es mantindran sempre la posició i postura 

correctes sobre de l'escala. 

4.1.6.3.3 EQUIPS DE PROTECCIÓ 

Els equips de protecció utilitzats per la prevenció d’accidents en el muntatge de l’estructura 

de suport, son els següents: 

• Casc. 

• Ulleres antiprojeccions. 

• Roba de treball. 

• Guants de cuir. 

• Botes de seguretat. 

4.1.6.4 MUNTATGE DELS MÒDULS FOTOVOLTAICS 

Un cop muntada l’estructura metàl·lica, es procedirà a la col·locació dels mòduls 

fotovoltaics. 

Per a aquesta tasca serà necessària una petita grua per elevar aquests panells a certa 

alçada. 
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4.1.6.4.1 RISCOS EN EL MUNTATGE DELS MÒDULS 

Els riscos més comuns en la col·locació dels mòduls fotovoltaics són els següents: 

• Caigudes de persones a diferent nivell. 

• Caigudes de persones al mateix nivell. 

• Cops pel braç de la grua. 

• Cops pel mòdul fotovoltaic. 

• Caigudes d’objectes a diferent nivell. 

• Talls o ferides. 

• Insolació o deshidratació per una exposició perllongada al sol. 

• Cremades solars. 

4.1.6.4.2 MESURES PREVENTIVES 

Per evitar els danys produïts del treball sota el sol es faran els descansos necessaris per no 

patir cap insolació ni deshidratació, també s’usarà crema solar protectora. 

Pel que fa a les caigudes a diferent nivell es mantindran sempre la posició i postura 

correctes sobre de l'escala.  

Per evitar cops del braç de la grua o accidents per la caiguda d’objectes a diferent nivell, es 

prohibirà realitzar treballs prop de la grua quan aquesta estigui en funcionament i es 

prohibirà el pas o col·locació de personal sota la grua. A més s'haurà de comprovar la bona 

subjecció dels panells a la grua. 

4.1.6.4.3 EQUIPS DE PROTECCIÓ 

Els equips de protecció utilitzats per la prevenció d’accidents en el muntatge dels mòduls 

fotovoltaics, son els següents: 

• Casc. 

• Guants de cuir. 

• Roba de treball. 

• Botes de seguretat. 

4.1.6.5 MUNTATGE DELS EQUIPS FOTOVOLTAICS 

Un cop col·locats els panells, es realitzarà el muntatge dels equips de la instal·lació 

fotovoltaica, com son el regulador, les bateries, l'inversor i les proteccions. 

4.1.6.5.1 RISCOS EN EL MUNTATGE DELS EQUIPS FOTOVOLTAICS 

Els riscos més comuns en la muntatge dels equips fotovoltaics, són els següents: 

• Electrocucions 

• Talls o ferides. 
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4.1.6.5.2 MESURES PREVENTIVES 

Per evitar l'electrocució, es treballarà sense tensió i s’hauran d'utilitzar guants elèctricament 

aïllants. 

4.1.6.5.3 EQUIPS DE PROTECCIÓ 

Els equips de protecció utilitzats per la prevenció d’accidents en el muntatge dels equips 

fotovoltaics, son els següents: 

• Casc. 

• Protectors auditius. 

• Ulleres antiprojeccions. 

• Guants de cuir. 

• Guants aïllants. 

• Roba de treball. 

• Botes de seguretat. 

4.1.6.6 COL·LOCACIÓ DEL CABLEJAT I CONNEXIÓ 

Finalment es col·locarà el cablejat pels conductes habilitats per a tal fi i posteriorment es 

realitzaran les connexions dels elements. 

4.1.6.6.1 RISCOS EN LA COL·LOCACIÓ DEL CABLEJAT I CONNEXIÓ 

Els riscos més comuns en la introducció del cablejat i connexió són els següents: 

• Talls o ferides. 

• Electrocucions 

• Entrada als ulls de cossos estranys. 

4.1.6.6.2 MESURES PREVENTIVES 

Per evitar l'electrocució en cap cas es realitzarà les tasques de col·locació de cable o 

connexió d'equips sota tensió, deixant en el quadre elèctric un rètol que indiqui que hi ha 

personal treballant. 

4.1.6.6.3 EQUIPS DE PROTECCIÓ 

Els equips de protecció utilitzats per la prevenció d’accidents en la col·locació del cablejat i 

connexió, son els següents: 

• Ulleres antiprotecció. 

• Roba de treball. 

• Guants aïllants. 

• Botes de seguretat. 
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4.1.7 MITJANS AUXILIARS 

4.1.7.1 GRUA 

La grua serà necessària per a l'elevació i col·locació dels panells sobre l’estructura de suport. 

4.1.7.1.1 RISCOS EN LA UTILITZACIÓ DE LA GRUA 

Els riscos més comuns per la utilització de la grua són els següents: 

• Cops pel braç de la grua. 

• Cops per la càrrega. 

• Caigudes d’objectes a diferent nivell. 

• Atrapaments. 

• Sobreesforços. 

• Talls o ferides. 

• Contactes directes i indirectes. 

4.1.7.1.2 MESURES PREVENTIVES 

Per evitar cops del braç de la grua o accidents per la caiguda d’objectes a diferent nivell, es 

prohibirà realitzar treballs prop de la grua quan aquesta estigui en funcionament i es 

prohibirà el pas o col·locació de personal sota la grua. A més s'haurà de comprovar la bona 

subjecció dels panells a la grua. 

Es prohibeix el transport de personal mitjançant el ganxo de la grua. 

En finalitzar qualsevol període de treball la ploma es maniobrarà per deixar-la recollida 

darrere de la cabina del conductor. A més els comandaments de maniobra es deixaran en la 

posició inicial. 

Es prohibeix, que mentre el gruista estigui treballant amb la ploma, aquest es recolzi en el 

camió per evitar caigudes que provoquin un accident per mal maneig dels comandaments. 

El gruista no realitzarà ajustos en el quadre de maniobra de la grua, sinó avisarà de les 

possibles anomalies al servei tècnic. No es permetrà l'ús del quadre de maniobra de la grua 

a persones no autoritzades. 

En cap cas es seguirà utilitzant la grua si es detecten anomalies. 

No s’intentarà hissar cap càrrega que estigui subjecte a terra, pel fet que es pot produir la 

bolcada del camió grua. 

No s’intentarà arrossegar cap càrrega per terra, deixant el cable amb tensió inclinada i 

poden provocar la bolcada del camió grua. 

No s’ha d’haver ingerit cap tipus de beguda alcohòlica per al maneig de maquinària pesada. 

No s’ha de balancejar la càrrega. 
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No s’ha de deixar suspesa la càrrega durant un període prolongat de temps, evitant així 

possibles fallades de la grua. 

Subjectar bé la càrrega per evitar que es desplomi. 

4.1.7.2 ESCALES 

En ser una instal·lació petita no serà necessari la col·locació de bastides, però si d’escales de 

mà per a realitzar treballs a diferents nivells. 

4.1.7.2.1 RISCOS EN LA UTILITZACIÓ D'ESCALES 

Els riscos més comuns en la utilització d'escales són les caigudes a diferent nivell. 

També es pot produir un trencament per defectes interns. 

4.1.7.2.2 MESURES PREVENTIVES 

Per evitar les caigudes a diferent nivell s'haurà de col·locar l'escala amb l’estabilitat suficient 

per poder realitzar el treball amb seguretat. 

Es mantindrà sempre una posició i postura correctes sobre de l'escala. 

 

4.1.7.3 GRUP ELECTROGEN 

Es disposarà d'un grup electrogen per a la realització del treball que necessiti maquinària 

elèctrica a causa de la inexistència d'un subministrament elèctric alternatiu. 

4.1.7.3.1 RISCOS EN LA UTILITZACIÓ DEL GRUP ELECTROGEN 

• Atrapaments de les parts mòbils del grup electrogen 

• Cremades per escalfament de l'equip 

• Electrocucions 

4.1.7.3.2 MESURES PREVENTIVES 

Incorporar una pantalla de seguretat per evitar l’atrapament de les parts mòbils. 

Delimitant el grup electrogen fora de l'abast del personal per evitar contactes involuntaris. 

Per evitar l'electrocució en cap cas es realitzarà la maniobra de connexió o desconnexió sota 

tensió, aturant primer el grup electrogen abans d’iniciar aquestes maniobres. 
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4.1.8 MAQUINÀRIA D'OBRA 

4.1.8.1 MAQUINÀRIA EN GENERAL 

4.1.8.1.1 RISCOS EN LA UTILITZACIÓ DE MAQUINÀRIA 

Els riscos més comuns de la utilització de maquinària són els següents: 

• Bolcades. 

• Enfonsaments de terreny. 

• Formacions d’atmosferes agressives tant per al personal com per als aparells. 

• Sorolls. 

• Incendis i explosions. 

• Caigudes a diferent nivell. 

• Caigudes al mateix nivell. 

• Talls. 

• Atropellaments. 

• Cops. 

• Atrapaments. 

4.1.8.1.2 MESURES PREVENTIVES 

Els motors amb transmissió a través d'eixos i politges, estaran dotats de carcasses 

protectores antiatrapaments. 

Es prohibeix la manipulació de qualsevol component d'una màquina accionada mitjançant 

energia elèctrica, estant connectada al subministrament elèctric. 

Tots els engranatges han de portar una carcassa protectora antiatrapaments. 

La maquinària avariada serà retirada al moment, per evitar possibles accidents pel seu ús o 

perquè molestin al trànsit de la resta de maquinària. 

Es prohibirà la manipulació de màquines al personal no especialitzat. 

Només el personal autoritzat serà l'encarregat d’utilització de la maquinària. 

Les màquines que no siguin de sustentació manual es recolzaran sobre elements anivellats i 

ferms. 

L'elevació o descens a màquina d'objectes, s'efectuarà lentament, hissant-los en directriu 

vertical. 

Els angles sense visió de la trajectòria de la càrrega, es realitzaran mitjançant operaris que 

utilitzaran senyals preacordades. 

Es prohibeix que el personal es trobi a prop de la maquinària mentre aquesta porti suspesa 

una càrrega. 
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4.1.8.1.3 EQUIPS DE PROTECCIÓ 

Els equips de protecció utilitzats per la prevenció d’accidents en l’ús de maquinaria d’obra, 

son els següents: 

• Casc. 

• Protectors auditius. 

• Ulleres de seguretat. 

• Roba de treball. 

• Guants de cuir. 

• Botes de seguretat. 

4.1.8.2 MAQUINÀRIA PER AL MOVIMENT DE TERRES 

4.1.8.2.1 RISCOS EN LA MAQUINÀRIA PER EL MOVIMENT DE TERRES 

Els riscos més comuns que es presenten en la utilització de maquinària per al moviment de 

terres són: 

• Bolcades. 

• Atropellaments. 

• Atrapaments. 

• Sorolls. 

• Atmosferes molestes per la creació de pols. 

• Caigudes al mateix nivell. 

• Caigudes a diferent nivell. 

4.1.8.2.2 MESURES PREVENTIVES 

La maquinària de moviments de terres estarà dotada de fars que indiquin la marxa enrere. 

Abans de començar cada jornada laboral, la maquinaria de moviment de terres, haurà de 

ser inspeccionada per detectar possibles fallades que posin en perill la salut del personal. Es 

prohibeix realitzar aquestes tasques amb el motor en marxa per evitar atrapaments. 

Es prohibeix romandre o realitzar treballs en el radi d'acció de la maquinària. 

Es prohibeix el transport de personal en zones no habilitades per a tal fi. 

S'hauran de protegir les zones de politges o engranatges amb una carcassa antiatrapaments. 

4.1.8.2.3 EQUIPS DE PROTECCIÓ 

Els equips de protecció utilitzats per la prevenció d’accidents en l’ús de maquinaria per el 

moviment de terres, son els següents: 

• Casc. 

• Guants de cuir i aïllants. 

• Roba de treball. 

• Botes de seguretat. 

• Protectors auditius. 
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4.1.8.3 CAMIÓ BASCULANT 

4.1.8.3.1 RISCOS EN L'ÚS DEL CAMIÓ BASCULANT 

Els riscos més comuns que es presenten en la utilització del camió basculant són els 

següents: 

• Atropellaments. 

• Bolcades. 

• Caigudes de persones al mateix nivell. 

• Caigudes d’objectes a diferent nivell. 

• Atrapaments. 

• Enterraments. 

• Xocs contra altres vehicles. 

4.1.8.3.2 MESURES PREVENTIVES. 

En començar la jornada laboral es comprovarà el bon estat d'aquests vehicles. La 

comprovació i manteniment dels vehicles es realitzarà sempre amb el motor apagat. 

La circulació sempre serà guiada per el personal d’obra per a evitar accidents. 

Es prohibirà, que mentre la rampa del camió estigui en funcionament, el personal estigui a 

la zona de càrrega o descàrrega, per evitar enterraments i atrapaments. 

4.1.8.3.3 EQUIPS DE PROTECCIÓ 

Els equips de protecció utilitzats per la prevenció d’accidents en l’ús del camió basculant, 

son els següents: 

• Casc. 

• Roba de treball. 

• Botes de seguretat. 

4.1.8.4 ALTRES 

Es recolliran algunes mesures preventives per a casos que no s'hagin tingut en compte en 

els punts anteriors. 

4.1.8.4.1 MESURES PREVENTIVES 

Es prohibirà circular per pendents superiors al 20% amb el vehicle carregat. 

Establir unes vies de circulació còmoda i lliure d'obstacles per a la maquinària. 

Quan es deixi estacionat el vehicle s’aturarà el motor i s’accionarà el fre de mà. A més, si 

esta en pendent es calçaran les rodes. 
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Es revisarà la càrrega abans d'iniciar la marxa observant la seva correcta disposició i 

l’equilibrat del vehicle. 

Les càrregues seran les apropiades segons el tipus de vehicle. 

Es prohibeix que el material que es transporti no sobresurti lateralment. 

Dins del recinte de l'obra no es podrà circular a més de 15Km per hora. 

Mai es pararà el motor del vehicle utilitzant la palanca del descompressor. 

4.1.8.4.2 EQUIPS DE PROTECCIÓ 

Els equips de protecció utilitzats per la prevenció d’accidents en general, son els següents: 

• Casc 

• Ulleres protectores 

• Protectors auditius 

• Roba de treball 

• Guants de cuir 

• Guants aïllants 

• Botes de seguretat 

• Roba per temps plujós 

• Armilles reflectants 

4.1.8.5 SOLDADURA AMB ARC ELÈCTRIC 

Es pot donar el cas que es necessiti realitzar alguna unió mitjançant soldadura. 

4.1.8.5.1 RISCOS EN LA SOLDADURA AMB ARC ELECTRIC 

Els riscos més comuns mentre es realitza el treball de soldadura són els següents: 

• Caigudes de personal al mateix nivell 

• Caigudes de personal a diferent nivell 

• Atrapaments 

• Cremades 

• Explosió 

• Incendi 

• Introducció de cossos estranys als ulls 

• Talls 

• Inhalació de vapors metàl·lics 

• Insolació o deshidratació 

• Electrocució 

• Projecció de partícules 
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4.1.8.5.2 MESURES PREVENTIVES 

La soldadura es realitzarà sempre usant una màscara protectora per evitar cremades oculars 

i la introducció de cossos estranys als ulls. 

No es fumarà en cap cas mentre es realitzi la soldadura. 

Es suspendran els treballs a la intempèrie sota la pluja. 

Es prohibeix la utilització de portaelectrodes deteriorats. 

Es realitzaran els descansos necessaris per mantenir una correcta hidratació. 

No es mirarà l'arc elèctric directament per evitar cremades als ulls. 

Es obligatori l’ús de la mascara de soldar 

No es tocaran les peces acabades de soldar. 

Es realitzarà la soldadura en un lloc amb bona ventilació. 

Abans de començar la soldadura, es comprovarà que no hi ha persones a la zona de treball. 

En cap cas es deixarà la pinça de soldar directament a terra. 

Abans de començar la soldadura. S’ha de comprovar que l'equip està correctament 

connectat. 

S’ha de desconnectar l'equip de soldadura completament al finalitzar cada torn de treball. 

4.1.8.5.3 EQUIPS DE PROTECCIÓ 

Els equips de protecció utilitzats per la prevenció d’accidents en l’ús de la soldadura amb arc 

elèctric, son els següents: 

• Casc de Soldador 

• Pantalla de protecció de sustentació manual 

• Roba de treball 

• Guants de cuir 

• Polaines de cuir 

• Mandil de cuir 

4.1.8.6 EINES ELÈCTRIQUES EN GENERAL 

Es tindrà en compte tota eina que necessiti d’energia elèctrica per funcionar. 
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4.1.8.6.1 RISCOS EN L'ÚS D'EINES ELÈCTRIQUES 

Els riscos més comuns en l’ús d’eines elèctriques són els següents: 

• Talls 

• Cremades 

• Cops 

• Projecció de fragments cap als ulls 

• Caiguda d'objectes a diferent nivell 

• Electrocució 

• Vibracions 

• Soroll 

• Atmosferes polsoses 

4.1.8.6.2 MESURES PREVENTIVES 

La maquinària elèctrica que s’utilitzarà estarà ben aïllada per evitar els contactes directes 

amb l'electricitat. 

Els motors i engranatges d'aquestes eines elèctriques, estaran protegits mitjançant una 

carcassa antiatrapaments. 

Quan es detecti qualsevol anomalia en el funcionament de les eines elèctriques es 

comunicarà a l'encarregat de prevenció de riscos. 

L'eina elèctrica amb capacitat de tall, tindrà una pantalla que protegirà al usuari de la 

projecció de fragments. 

En ambients humits l'alimentació de les eines elèctriques es realitzarà mitjançant 

transformadors a 24V. 

Es prohibeix l'ús d'eines elèctriques pel personal no autoritzat. 

Es prohibeix deixar les eines elèctriques de tall o trepant, abandonades al sòl, o en marxa 

encara que sigui amb moviment residual. 

En finalitzar cada torn de treball es desconnectaran de l'alimentació totes les eines 

elèctriques. 

4.1.8.6.3 EQUIPS DE PROTECCIÓ 

Els equips de protecció utilitzats per la prevenció d’accidents en l’ús de les eines elèctriques, 

son els següents: 

• Casc 

• Ulleres antiprojeccions 

• Protectors auditius 

• Guants de cuir 

• Roba de treball 

• Botes de seguretat 

• Mascareta antipols 
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4.1.8.7 EINES MANUALS 

S'entén com a eina manual, tot aquella que no necessiti de servei elèctric, hidràulic o 

neumàtic per al seu funcionament. 

4.1.8.7.1 RISCOS EN L'ÚS D'EINES MANUALS 

Els riscos més comuns en l'ús de les eines manuals, són els següents: 

• Cops 

• Talls 

• Projecció de partícules 

• Caigudes al mateix nivell 

• Caigudes a diferent nivell 

4.1.8.7.2 MESURES PREVENTIVES 

Les eines seran utilitzades en a les tasques per a les quals han estat dissenyades. 

Abans del seu ús es revisarà el bon estat de les mateixes. 

Es mantindran netes. 

Mentre s'estiguin utilitzant s'evitarà deixar a terra. 

4.1.8.7.3 EQUIPS DE PROTECCIÓ 

Els equips de protecció utilitzats per la prevenció d’accidents en l’ús de les eines manuals, 

son els següents: 

• Casc 

• Ulleres de protecció 

• Roba de treball 

• Guants de cuir 

• Guants aïllants 

• Botes de seguretat 

4.1.9 ZONES DE RISC 

Té per objecte la definició de les zones en què es poden trobar els treballadors de l'obra. La 

relació de les zones que es poden donar en una obra són les següents: 

• Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 

d'altura per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 

procediments aplicats, o l'entorn del lloc de treball. 
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• Treballs en els quals l'explosió i els agents químics o biològics suposi un risc 

d'especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors 

sigui legalment exigible. 

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga 

a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió. 

• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió. 

• Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 

• Treballs realitzats en immersió d'equip subaquàtic. 

• Treballs realitzats en calaixos d'aire comprimit. 

• Treballs que impliquin l'ús d'explosius. 

• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

4.2 PLEC DE CONDICIONS 

4.2.1 NORMATIVA D'APLICACIÓ 

4.2.1.1 GENERALS 

• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 

• Reial Decret 1627/97 del 24 d'octubre de 1997 pel qual s'estableixen les Disposicions 

Mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de Construcció. 

• Ordenances municipals 

4.2.1.2 SENYALITZACIONS 

• R.D. 485/97 del 14 d'abril; Disposicions mínimes en matèria de senyalització de 

seguretat i salut en el treball. 

4.2.1.3 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

• R.D. 1407/1992 modificat pel R.D. 159/1995, sobre condicions per a la 

comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció 

individual-EPI. 

• R.D. 773/1997 del 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 

relatives a la utilització per treballadors d'equips de protecció individual. 

4.2.1.4 EQUIPS DE TREBALL 

• R.D. 1215/1997. Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels 

treballadors dels equips de treball. 
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4.2.1.5 SEGURETAT EN MÀQUINES 

• R.D. 1435/1992 modificat per R.D. 56/1995, dicten les disposicions d'aplicació de la 

Directiva del Consell 89/392/CEE, relativa a l'aproximació de les legislacions dels 

Estats membres sobre les màquines. 

• R.D. 1495/1986, modificada per R.D. 830/1991, aprova el Reglament de Seguretat en 

les màquines. 

• Ordre del Ministeri d'Indústria 1977.05.23 modificada per Ordre de 1981.03.07, 

Reglament d'aparells elevadors per a obra. 

4.2.1.6 PROTECCIÓ ACÚSTICA 

• R.D. 1316/1989, del Mº de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern. 

1989.10.27 Protecció dels treballadors davant els riscos derivats de l’exposició al 

soroll durant el treball. 

• R.D. 245/1989 del Ministeri d'Indústria i Energia. 27/02/1989. Determinació de la 

potència acústica admissible de determinat material i maquinària d'obra. 

• Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia. 17/11/1989. Modificació del R.D. 245/1989, 

27/02/1989. 

• Ordre del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. 1991.07.18. Modificació del Annex 

I del Reial decret 245/1989, 27/02/1989. 

• R.D. 71/1992, del Ministeri d'Indústria, 1992.01.31. S'amplia l'àmbit de aplicació del 

Reial Decret 245/1989, 27/02/1989 i s'estableixen noves especificacions tècniques 

de determinats materials i maquinària d'obra. 

• Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia. 29/03/1996. Modificació de l'Annex I del 

Reial Decret 245/1989. 

4.2.1.7 ALTRES 

• R.D. 487/1997. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació 

manual de càrregues que comportin riscos per als treballadors. 

• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries. 

4.2.2 CONDICIONS TÈCNIQUES DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 

Tots els equips de protecció tindran fixat un període de vida útil, les quals hauran de ser 

substituïdes per altres, transcorregut aquest temps. Quan es produeixi un deteriorament 

més ràpid per raons especials de treball, es substituiran els equips de protecció amb 

anterioritat el període de vida útil. 

La utilització d'una peça de protecció mai representarà un risc en si mateix. 
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4.2.2.1 PROTECCIÓ PERSONAL 

Tot element de protecció personal estarà homologat i amb la corresponent marca de la 

Unió Europea. En aquells casos en què no existeixi l'esmentada marca de la Unió Europea, 

seran de qualitat adequada a les seves respectives prestacions. 

L'encarregat de la prevenció de riscos laborals, obligarà a cada un dels treballs de l'obra la 

utilització dels equips de protecció. 

El personal d'obra, haurà de ser instruït sobre la utilització de cada equip de protecció 

individual que se li proporcioni. 

4.2.2.2 PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

La utilització de protecció col·lectiva no serà necessària. 

4.2.3 CONDICIONS TÈCNIQUES DE LA MAQUINÀRIA 

Les màquines amb ubicació fixa a l'obra, seran instal·lades per personal competent i 

degudament autoritzat. El manteniment i reparació d'aquestes màquines quedarà, així 

mateix, a càrrec del personal autoritzat, el qual seguirà sempre les instruccions assenyalades 

pel fabricant. 

Les operacions d'instal·lació i manteniment hauran de registrar documentalment en els 

llibres de registre d'incidències de cada màquina. Si no hi ha aquests llibres per a aquelles 

màquines utilitzades amb anterioritat en altres obres, abans de la seva utilització, hauran de 

ser revisades amb profunditat per personal competent, assignant-los el esmentat llibre de 

registre d'incidències. 

Les màquines amb ubicació variable, han de ser revisades per personal expert abans del seu 

ús a obra, quedant a càrrec del servei de prevenció la realització del manteniment de les 

màquines segons les instruccions proporcionades pel fabricant. 

El personal encarregat de l'ús de les màquines a l’obra haurà d'estar degudament autoritzat 

per a això, proporcionant-se-li les instruccions concretes d'ús. 

4.2.4 CONDICIONS TÈCNIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ 

La instal·lació elèctrica provisional d'obra es realitzarà seguint les pautes assenyalades en la 

Memòria Descriptiva, havent de ser realitzats per l’empresa autoritzada i sent d'aplicació el 

que assenyala el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Norma UNE 21.027. 

Tots els conductors que presentin defectes superficials seran rebutjats. 
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Els conductors de la instal·lació s'identificaran amb els colors normalitzats per evitar 

accidents: 

• Blau: Neutre 

• Groc i Verd: Conductor de terra 

• Marró\Negre\Gris: Conductors de fase en alterna 

• Negre i Vermell: Conductor negatiu en continua 

• Vermell: Conductor positiu en contínua 

En els quadres, tant principals com secundaris, es disposarà de tots aquells aparells de 

comandament, protecció i maniobra per a la protecció contra sobreintensitats 

(Sobrecàrregues i curtcircuits) i contra contactes directes i indirectes, tant en els circuits 

d’enllumenat com de força. 

Aquests dispositius s'instal·laran als orígens dels circuits així com en els punts en què la 

intensitat admissible disminueixi, per canviar la secció, condicions d’instal·lació, sistemes 

d'execució o tipus de conductors utilitzats. 

Els dispositius a instal·lar són els següents: 

• Un interruptor automàtic general magnetotèrmic que permeti el seu accionament 

manual. 

• Dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits. Aquests dispositius són 

interruptors automàtics magnetotèrmics. La capacitat de tall d'aquests interruptors 

serà superior a la intensitat de curtcircuit que pugui presentar-se al punt de la seva 

instal·lació. Els dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits dels 

circuits interiors tindran els pols corresponents al nombre de fases del circuit que 

protegeixen i les seves característiques d'interrupció estaran d'acord amb les 

intensitats màximes admissibles en els conductors del circuit que protegeixen. 

• En els circuits dels diferents quadres, es col·locaran plaques indicadores dels circuits 

a què pertanyen, així com dispositius de comandament i protecció per a cadascuna 

de les línies generals de distribució i l'alimentació directa als receptors. 

4.2.5 CONDICIONS TÈCNIQUES DELS SERVEIS D'HIGIENE I BENESTAR 

Atesa la poca ocupació simultània de l'obra, no serà necessària la instal·lació d’un vàter 

portàtil. 

Es comptarà amb una farmaciola de primers auxilis, prop d’aquesta es disposarà d'un cartell 

clarament visible en el qual s'indiquin tots els números d'urgències. Estarà a càrrec de 

personal capacitat, designat per l'empresa. Es revisarà el seu contingut en iniciar l’obra i es 

reposarà el que falti. El contingut mínim de la farmaciola serà: Aigua oxigenada, alcohol 

sanitari, iode, cotó, gasa estèril, mercurocrom, benes, esparadrap, antisèptics, guants 

esterilitzats, xeringa i termòmetre. 

Totes les incidències dins de l'obra hauran de ser registrada en el llibre de incidències. 



   

 Pàgina 136 

 

4.2.6 ORGANITZACIÓ DE LA SEGURETAT 

4.2.6.1 SERVEIS DE PREVENCIÓ 

L'encarregat de l'empresa instal·ladora, haurà de nomenar una persona encarregada del 

compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals. 

El treballador designat haurà de tenir la capacitat necessària, disposar del temps i els 

mitjans necessaris, tenint en compte la mida de l'empresa, així com els riscos a què estan 

exposats els treballadors. 

Els serveis de prevenció han d'estar en condicions de proporcionar a l’empresa 

l'assessorament i suport que precisi en funció dels tipus de riscos en ella existents i pel que 

fa a: 

• El disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d'actuació preventiva. 

• L'avaluació dels factors de risc que puguin afectar la seguretat i salut dels 

treballadors. 

• La determinació de les prioritats en l'adopció de les mesures preventives adequades 

i la vigilància de la seva eficàcia. 

• La informació i formació dels treballadors. 

• La prestació dels primers auxilis i plans d'emergència. 

• La vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos derivats del treball. 

El servei de prevenció tindrà un caràcter interdisciplinari, els seus mitjans han de ser 

apropiats per complir les funcions. Per a això, la formació, capacitació i dedicació d’aquests 

serveis així com els seus recursos tècnics han de ser suficients i adequats a les activitats 

preventives a desenvolupar, en funció de les següents circumstàncies: 

• Grandària de l'empresa 

• Grandària de l'obra 

• Tipus de risc 

• Distribució dels tipus de risc en l'obra 

4.2.6.2 ASSEGURANCES DE RESPONSABILITAT CIVIL I TOT RISC 

El contractista ha de disposar de cobertura de responsabilitat civil en l'exercici de la seva 

activitat industrial, cobrint el risc inherent a la seva activitat com a constructor pels danys a 

terceres persones dels que pugui resultar responsabilitat civil extracontractual al seu càrrec, 

per fets nascuts de culpa o negligència; imputables al mateix o a les persones de les que ha 

de respondre. 

El contractista ha de tenir contractat per obligació una assegurança de tot risc. 
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4.2.6.3 FORMACIÓ 

Tot el personal que realitzi la seva feina en les fases de fonamentació o muntatge de 

l’estructura, haurà de fer un curs de Seguretat i salut. Aquests cursos seran impartits pels 

elegits com a coordinador de Seguretat i Salut per l'empresa instal·ladora. 

L'empresa en conjunt amb el coordinador, ha de preocupar-se perquè els seus treballadors 

tinguin bona formació en seguretat, especialment en les tasques que realitzin. 

4.2.6.4 RECONEIXEMENT MÈDIC 

Per a la contractació de nou personal dins d'una empresa, serà imprescindible que se 

sotmeti a un reconeixement mèdic per conèixer l'estat inicial de la salut de la persona. 

Aquest examen mèdic tindrà una periodicitat màxima d'un any i mig. 

4.2.7 OBLIGACIONS DE LES PARTS IMPLICADES 

4.2.7.1 DE LA PROPIETAT 

El propietari té l'obligació d'incloure aquest estudi de seguretat i salut com part del projecte 

de la instal·lació. 

De la mateixa manera, abonarà a l'empresa instal·ladora les partides incloses en el 

pressupost. 

4.2.7.2 DE L'EMPRESA INSTAL·LADORA 

L'empresa instal·ladora es veurà obligada a complir totes les directrius marcades en el 

present estudi de Seguretat i Salut. 

Totes les incidències es recolliran en el llibre d'incidències. Si alguna d'aquestes incidències 

fora per negligència en lo convenient a l'exposat en aquest estudi de Seguretat i Salut, es 

podrien prendre mesures legals. 

D'altra banda, l'empresa instal·ladora, ha de complir les estipulacions preventives del estudi 

i el pla de seguretat i salut, responent solidàriament dels danys que es derivin de la infracció 

del mateix per la seva part o dels possibles subcontractes. 

4.2.7.3 DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 

El coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra serà l'encarregat que es 

compleixin totes les directrius de prevenció de riscos exposats en el present document. 

Amb certa periodicitat, segons es pacti per endavant, es realitzaran certificats del 

pressupost de seguretat, posant en coneixement de la propietat i dels organismes 

competents, el compliment de l'Estudi de Seguretat i Salut. 
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4.2.8 NORMES PER A LA CERTIFICACIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT 

Junt amb la certificació d'execució s'estendrà la valoració de les partides amb material de 

seguretat, la valoració es farà d'acord amb aquest Estudi i d'acord amb els preus contractats 

per la propietat. 

4.2.9 PLA DE SEGURETAT I SALUT 

L'empresa instal·ladora estarà obligada a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant 

aquest Estudi als seus mitjans i mètodes d'execució. 

Aquest Pla de Seguretat i salut haurà de comptar amb l'aprovació expressa del Coordinador 

de Seguretat i Salut en execució de l'obra. 

Una còpia del pla s’haurà de lliurar al Servei de Prevenció i en el cas que existís, a les 

subcontractes. 
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5. ANNEXES 
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7. PRESSUPOST 

7.1 CONNEXIÓ A XARXA DE BT 

 

 

NUM. CODI U.A. DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT

1 E2232472 u

Desmunt de la instal·lació 

fotovoltaica, inclou la desconnexió i la 

retirada

23,12 € 6 138,72 €

2 FGF26F91 u

Enderroc i retirada de l'estructura de 

suport dels mòduls fotovoltaics, 

mitjançant retroexcavadora i amb les 

terres deixades a la vora

60,00 € 1 60,00 €

198,72 €

DESMUNTS I ENDERROCS

Total Desmunts i Enderrocs

3 E222142A m
3

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m 

de fondària, en terreny compacte (SPT 

20-50), realitzada amb 

retroexcavadora i càrrega mecànica 

sobre camió

7,15 € 106 757,90 €

4 FGF26F91 u

Pal de formigó armat de 11 m d'alçària, 

de 4 kN d'esforç en punta, per a cable 

trenat i muntat amb dau de formigó, 

instal·lat

703,29 € 53 37.274,37 €

OBRA CIVIL
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38.032,27 €

5 EG1M13M2 u

Caixa general de protecció i mesura de 

polièster, amb porta i finestreta, de 

540x520x230 mm, per a un comptador 

trifàsic i rellotge, muntada 

superficialment, instal·lada

203,01 € 1 203,01 €

6 EG438322 u

Tallacircuit tripolar, amb fusible de 

ganiveta de 63 A, amb base de 

grandària 0, muntat superficialment 

amb cargols, instal·lat

59,05 € 1 59,05 €

7 EG515642 u

Comptador trifàsic de tres fils, per a 

mesurar energia activa, per a 230 o 400 

V, de 30 A i muntat superficialment, 

instal·lat

192,21 € 1 192,21 €

8 EG415D5D u

Protector per a sobretensions 

permanents i transitòries amb IGA 

integrat d'intensitat nominal 25 A, 

bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder 

de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 

A, intensitat màxima transitòria 15 kA, 

muntat en perfil DIN, instal·lat

137,25 € 1 137,25 €

591,52 €

Total Obra Civil

EQUIPS DE BAIXA TENSIÓ

Total Equips de Baixa Tensió
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9 FG39D4A5 m

Cable amb conductor d'alumini de 

0,6/1 kV de tensió assignada, amb 

designació AL RZ, tetrapolar, de secció 

4 x 50 / 54,6 mm
2
, col·locat aeri, 

instal·lat

6,96 € 2160 15.033,60 €

10 FG312574 m

Cable amb conductor de coure de 

0,6/1 kV de tensió assignada, amb 

designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de 

secció 4 x 16 mm2, amb coberta del 

cable de poliolefines amb baixa 

emissió fums, col·locat en tub, 

instal·lat

10,03 € 30 300,90 €

15.334,50 €

11 EG312174 m

Cable amb conductor de coure de 

0,6/1 kV de tensió assignada, amb 

designació RZ1-K (AS), unipolar, de 

secció 1 x 16 mm2, amb coberta del 

cable de poliolefines amb baixa 

emissió fums, col·locat en tub, 

instal·lat

4,52 € 35 158,20 €

12 EG380707 m

Conductor de coure nu, unipolar de 

secció 1x16 mm2, muntat en malla de 

connexió a terra, instal·lat

9,47 € 10 94,70 €

13 EGDZ1102 u

Punt de connexió a terra amb pont 

seccionador de platina de coure, 

muntat en caixa estanca i col·locat 

superficialment, instal·lat

32,74 € 1 32,74 €

CABLE DE BT

Total Cable de BT

SISTEMA DE POSADA A TERRA
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14 EGD1122E u

Piqueta de connexió a terra d'acer, 

amb recobriment de coure 300 µm de 

gruix, de 1000 mm llargària de 14,6 

mm de diàmetre, clavada a terra, 

instal·lada

22,02 € 4 88,08 €

15 EGDP1161 u

Ànode de magnesi per a tubs d'1'' de 

diàmetre nominal, 22x820 mm, 

muntat i amb totes les connexions 

fetes, instal·lat

38,32 € 1 38,32 €

412,04 €

Total Desmunts i Enderrocs 198,72 €

Total Obra Civil 38.032,27 €

Total Equips de Baixa Tensió 591,52 €

Total Cable de BT 15.334,50 €

Total Sistema de Posada a Terra 412,04 €

SUBTOTAL 54.569,05 €

IVA (21%) 11.459,50 €

TOTAL 66.028,55 €

Total Sistema de Posada a Terra
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7.2 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA 

 

NUM. CODI U.A. DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT

1 E2232472 u
Desmunt de la instal·lació fotovoltaica, 

inclou la desconnexió i la retirada
23,12 € 6 138,72 €

2 FGF26F91 u

Enderroc i retirada de l'estructura de suport 

dels mòduls fotovoltaics, mitjançant 

retroexcavadora i amb les terres deixades a 

la vora

60,00 € 1 60,00 €

198,72 €

3 F2221774 m

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 

40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i 

compactació amb terres seleccionades de la 

pròpia excavació, sense pedres, amb 

retroexcavadora

9,29 € 65 603,85 €

4 E222142A m
3

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de 

fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), 

realitzada amb retroexcavadora i càrrega 

mecànica sobre camió

7,15 € 1 7,15 €

5 E2255S70 m
3

Reblert de rasa o pou amb sorres de material 

reciclat de formigons, en tongades de 25 cm 

com a màxim

18,40 € 8 147,20 €

6 E31521D1 m
3

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-

20/F/10/I, grandària màxima del granulat 10 

mm, abocat des de camió

72,90 € 7 510,30 €

1.268,50 €

DESMUNTS I ENDERROCS

Total Desmunts i Enderrocs

OBRA CIVIL

Total Obra Civil
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7 QM8712CF u

Pericó de 60x60x80 cm, amb parets de 15 cm 

de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de 

maó calat, sobre llit de sorra, instal·lat
102,27 € 4 409,08 €

8 EG22TP1K m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble 

capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 

160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 

propagador de la flama, resistència a 

l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 

450 N, muntat com a canalització soterrada, 

instal·lat

4,95 € 130 643,50 €

1.052,58 €

9 WIRO456V u

Estructura alumini ajustable, 6 moduls 

verticals, (1.642x994) instal·lació al sòl, 

Techno Sun, instal·lada

435,60 € 1 435,60 €

435,60 €

10 SPE19320 u

Modul Fotovoltaic, SunPower E19-320, 

320Wp, 54,7Vmmp, 5,86Immp, 19,8% de 

Rendiment, instal·lat

355,00 € 6 2130

ESTRUCTURA DE SUPORT 

Total Estructura de Suport

EQUIPS FOTOVOLTAICS

PERICONS I TUBS

Total Pericons i Tubs
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11 WE3476SD u
Regulador MPPT Studer VarioTrack VT-65, 

instal·lat
500,25 € 1 500,25

12 WEDR56SF u

Acumulador estacionari TABS 8 OPzS 800 de 2 

Volts i 1200Ah en 120h, elements 

transparents en recipient SAN, placa positiva 

tubular OPzS, placa negativa tipus reixeta, 

born M10, instal·lat

269,31 € 12 3231,72

13 WERI456T u

Inversor carregador de onda senoidal pura 

STUDER Xtender XTM 3500-24, de 24V y 

3000W con carregador de 90A. Pico de 

potencia 3500W, instal·lat

2.098,44 € 1 2098,44

7.960,41 €

14 EG454122 u

Tallacircuit amb fusible cilíndric de 10 A, 

unipolar, amb portafusible separable de 

10x38 mm i muntat superficialment, instal·lat

9,56 € 6 57,36 €

15 EG43A132 u

Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta 

de 100 A, amb base de grandària 1, muntat 

superficialment amb cargols, instal·lat

31,11 € 2 62,22 €

16 EG43C132 u

Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta 

de 160 A, amb base de grandària 1, muntat 

superficialment amb cargols, instal·lat

31,76 € 2 63,52 €

17 EG415F9H u

Interruptor automàtic magnetotèrmic DC de 

40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, 

bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall 

segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de 

tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN 

de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, 

instal·lat

91,12 € 1 91,12 €

Total Equips Fotovoltaics

QUADRES I PROTECCIONS



   

 Pàgina 160 

 

 

18 EG415D5D u

Protector per a sobretensions permanents i 

transitòries amb IGA integrat d'intensitat 

nominal 25 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de 

poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 

A, intensitat màxima transitòria 15 kA, 

muntat en perfil DIN, instal·lat

137,25 € 2 274,50 €

19 EG42129H u

Interruptor diferencial de la classe AC, 

gamma residencial, de 40 A d'intensitat 

nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, 

de desconnexió fix instantani, amb botó de 

test incorporat i indicador mecànic de 

defecte, construït segons les especificacions 

de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls 

DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil 

DIN, instal·lat

38,98 € 2 77,96 €

20 EG144502 u

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic 

amb porta, per a dues fileres de dotze 

mòduls i muntada superficialment, 

instal·lada

51,05 € 1 51,05 €

677,73

21 EG3121B6 m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de 

tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), 

unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta 

del cable de poliolefines amb baixa emissió 

fums, col·locat en canal o safata, instal·lat

12,11 € 6 72,66 €

22 EG312194 m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de 

tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), 

unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta 

del cable de poliolefines amb baixa emissió 

fums, col·locat en canal o safata, instal·lat

6,63 € 6 39,78 €

CABLEJAT

Total Quadres i Proteccions
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23 EG312184 m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de 

tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), 

unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta 

del cable de poliolefines amb baixa emissió 

fums, col·locat en tub, instal·lat

5,69 € 140 796,60 €

24 FG312574 m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de 

tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), 

unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta 

del cable de poliolefines amb baixa emissió 

fums, col·locat en tub, instal·lat

2,79 € 110 306,90 €

25 EG312242 m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de 

tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), 

bipolar, de secció 2 x 4 mm2, amb coberta del 

cable de poliolefines amb baixa emissió 

fums, col·locat superficialment, instal·lat

2,18 € 36 78,48 €

1.294,42

26 EG312174 m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de 

tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), 

unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta 

del cable de poliolefines amb baixa emissió 

fums, col·locat en tub, instal·lat

4,52 € 95 429,40 €

27 EG380707 m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 

1x16 mm2, muntat en malla de connexió a 

terra, instal·lat

9,47 € 10 94,70 €

28 EGDZ1102 u

Punt de connexió a terra amb pont 

seccionador de platina de coure, muntat en 

caixa estanca i col·locat superficialment, 

instal·lat

32,74 € 1 32,74 €

29 EGD1122E u

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb 

recobriment de coure 300 µm de gruix, de 

1000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, 

clavada a terra, instal·lada

22,02 € 4 88,08 €

Total Cablejat

SISTEMA DE POSADA A TERRA
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30 EGDP1161 u

Ànode de magnesi per a tubs d'1'' de 

diàmetre nominal, 22x820 mm, muntat i amb 

totes les connexions fetes, instal·lat

38,32 € 1 38,32 €

683,24 €

31 DFG5678R u

Punt de llum incandescente adequat per a 

proporcionar nivell d'il·luminació suficient 

per a la revisió i maneig del equips 

fotovoltaics, inclosos els seus elements de 

comandament i protecció, instal·lat. 

344,00 € 2 688,00 €

32 DFRT4433 u

Punt de llum d'emergència autònom per a la 

senyalització dels accessos al recinte, 

instal·lat.

344,00 € 1 344,00 €

33 DFTER54E u
Extintor d'eficàcia equivalent 89B, instal·lat. 

144,00 € 1 144,00 €

34 EWRFG54 u
Placa reglamentària PERILL DE MORT, 

instal·lada.
16,00 € 1 16,00 €

35 AS45FVBH u
Placa reglamentària PRIMERS AUXILIS, 

instal·lada. 
16,00 € 1 16,00 €

1.208,00 €

Total Desmunts i Enderrocs 198,72 €

Total Obra Civil 1.268,50 €

Total Pericons i Tubs 1.052,58 €

Total Estructura de Suport 435,60 €

Total Equips Fotovoltaics 7.960,41 €

Total Quadres i Proteccions 677,73 €

Total Cablejat 1.294,42 €

Total Sistema de Posada a Terra 683,24 €

Total Equipament 1.208,00 €

SUBTOTAL 14.779,20 €

IVA (21%) 3.103,63 €

TOTAL 17.882,83 €

Total Sistema de Posada a Terra

EQUIPAMENT

Total Equipament
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