
  

Resum 

El present projecte engloba fonamentalment dos treballs al voltant d’un sistema híbrid de 

generació elèctrica amb alta presència de fonts de generació renovables. A nivell de 

materials s’apunten les tècniques i s’orienta per treballar en una solució lleugera per 

l’envolvent dels components de la solució híbrida proposada. 

La primera part es dedica al disseny teòric d’un sistema híbrid, per a llocs remots, amb una 

demanda energètica determinada, derivat de les necessitats de consum elèctric dels 

sistemes de telecomunicacions que treballen en la telefonia (petits repetidors de senyal, 

alimentació d’antenes o equips de radiofreqüència, etc.). Es desenvolupa un mètode per a 

calcular i definir el sistema de generació elèctrica que atengui a les necessitats esmentades 

i que majoritàriament sigui a través de generació elèctrica a través de mòduls fotovoltaics i 

miniaerogenerador/s eòlics, amb acumulació a bateries. Minimitzant la presència dels 

tradicionals sistemes electrògens, que comporten un elevat grau de problemes operatius en 

els llocs remots i que l’ús de combustible fòssil fa que pol·lueixin el mediambient. 

La segona part, i derivada de la primera, es presenta la descripció, càlculs, memòria de la 

instal.lació del sistema híbrid de generació elèctrica (batejat amb el nom de SAGER) i un 

laboratori d’anàlisi al GREP (Grup de Recerca d’Electrònica de Potència de la UPC) al 

terrat de l’edifici H de l’Escola Tècnica Superior d’Engineyrs Industrials de Barcelona 

(ETSEIB) a mitjans de 2004, quan la empresa SAFT POWER SYSTEMS Iberica (SPSI, 

posteriorment AEG POWER SOLUTIONS), líder del projecte, va firmar un conveni entre 

quatre empreses i la UPC. Les empreses a part de -SPSI- eren ISOFOTON (fabricant de 

mòduls solars fotovoltaics i líder a l’Estat espanyol i a la Unió Europea, ROPATEC 

(fabricant italià de miniaerogeneradors d’eix vertical) i XANTREX (empresa canadenca, 

líder de petits convertidors per sistemes aïllats, posteriorment adquirida pel grup 

Schneider). 

Aquestes empreses aportaven coneixement, materials i equipaments per dur a terme una 

primera prova pilot a l’Estat espanyol en un ambient urbà d’un laboratori d’estudi dedicat a 

la generació híbrida. 
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Instal.lació del sistema híbrid al terrat de l’Escola ETSEIB 

L’objectiu del projecte d’instal.lació va ser la d’obtenir una clara visió pràctica i confirmar 

l’aproximació teòrica sobre el dimensionament correcte d’un sistema de generació elèctrica 

de tipus híbrida, fent emfàsi a la modularitat, usant com a fonts generadores principals un 

petit camp fotovoltaic, un aerogenerador d’eix vertical, convertidors (reguladors de càrrega i 

inversor) i per emmagatzemar l’energia generada la utilització d’acumuladors, per poder-ne 

fer ús quan el sistema no generés energia suficient per a alimentar les càrregues, tot plegat 

en un ambient urbà.  

D’aquesta experiència i la repercussió tècnica que va haver-hi dins de la empresa que va 

liderà el projecte se’n derivà posteriorment la creació de nou producte, en l’àmbit dels 

convertidors de potència específics per incorporar les diverses fonts de generació elèctrica i 

alimentar les càrregues i convertir part de l’energia generada per emmagatzemar-la en 

acumuladors. 
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1. Prefaci 

El desenvolupament del projecte va tenir sempre un horitzó més enllà del propi 

desenvolupament pràctico-teòric del sistema. Sempre va existir un cert idealisme, 

consistent en que la instal.lació fos un punt de trobada dels estudiants de l’Escola 

d’Enginyeria. Una instal.lació que es convertís en un element dinamitzador per a la 

creativitat dels estudiants, mitjançant el foment de la discussió, a la procura de l’excel.lència 

i despertar aquelles ments més predisposades a arriscar i emprendre la recerca de 

solucions als problemes reals.   

El projecte també pretenia fer ressó de diverses questions socials importants en l’àmbit del 

mediambient i en l’àmbit energètic, de fet, obrir cert debat sobre la eficiència energètica a la 

nostra societat, gran consumidora d’energia i d’ineficàcia en la generació i gestió d’aquesta. 

Al final un dels pilars filosòfics sobre la eficiència rau en que la generació elèctrica es 

produeixi significativament prop del consum. 

Subratllar també que totes les empreses involucrades en aquell moment van aportar el seu 

gra de sorra en el binomi de la iniciativa privada junt a les escoles d’ Enginyeria, un projecte 

que ha perdurat 10 anys i que ha permès el pas i formació d’investigadors i aprenantatge 

dels estudiants de l’UPC.  

1.2. Origen del projecte 

L’origen d’aquest projecte va ser la necessitat d’un cas real proposat pel Servei de 

Telecomunicacions d’Andorra (STA) l’any 2004, per a alimentar un petit centre de 

telecomunicacions, amb l’objectiu  “d’il.luminar” amb senyal de televisió i telefonia un poble 

situat en una vall contigua al Pic del Cubil. A partir d’aquesta demanda es va preparar una 

primera solució i proposta comercial per part de l’empresa SAFT Power Systems, a l’època 

proveïdor de solucions d’alimentació DC del STA, que finalment no va prosperar. D’aquest 

fet se’n van treure conclusions positives i internament es va acceptar la proposta de fer un 

estudi complet amb un prototip per evaluar la possibilitat de crear producte. Posteriorment 

Iberdrola i altres (VODAFONE, Telefonica) es van interessar ja que la solució es 

presentava com a alternativa viable a l’establiment i ampliació de la xarxa elèctrica en punt 

remots o suficientment allunyats de la xarxa de distribució elèctrica. 
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Foto 1 i 2. Localització del poblet on es volia rebre senyal de telecomunicacions 
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2. Model de Sistema Híbrid 

2.1. Disseny i configuracions 

Existeixen nombroses zones del planeta on l’accés a la xarxa elèctrica de distribuició és 

difícil degut a la distància, incidències geogràfiques, polítiques, socials i econòmiques. 

També les diferents característiques meteorològiques i de consum d’energia de les 

diferents zones del planeta fan bastant inevitable que el dimensionament de sistemes 

híbrids s’hagi de realitzar en un escenari de cas per cas. Ara bé, l’estudi que ens ocupa 

pretén introduïr el concepte de modularitat de potència nominal disponible, basada en una 

generació elèctrica d’almenys dues fonts renovables, augmentant la fiabilitat del sistema, i 

posteriorment la acumulació en bateries, en un marce de consums predeterminat.  

L’objectiu és el de trobar l’equilibri entre necessitat, transportabilitat i modularitat per tal de 

satisfer les necessitats elèctriques de les localitzacions remotes i utilitzar a la vegada una 

generació amb alta presència de font renovable, minimitzant l’impacte al mediambient. 

Des de la vassant industrial i de les aplicacions especifiques del mercat de Telecom, 

l’estudi es centra en la necessitat de trobar un sistema estàndard per a la fabricació en 

sèrie i guanyar cert factor d’escala, aprofitant que el mercat d’electrificació de llocs remots 

creix exponencialment any rere any, i bàsicament disminuint els costos, estalviant temps de 

en lel disseny i adequació cada vegada que es planteja un sistema de generació híbrid. De 

fet usar el concepte (n+1) d’ampliació de potència, terme ampliament utilitzat en el mercat 

de les Telecomunicacions. Com s’ha comentat s'elaboraran i s’analitzaran diferents 

configuracions amb la finalitat d'arribar a un estàndard adaptable a cert rang de consums i 

climatologies, per tant s'han tingut en compte diverses premisses que fixen el camí del 

disseny del sistema i que s’exposen el els següents apartats. 

2.2. Premisses 

2.2.1. Justificació econòmica 

Una instal.lació de generació elèctrica híbrida i autònoma es justifica per diversos motius, el 

principi de poder alimentar el lloc remot és a priori el factor més decisiu, hi ha diversos 

estudis que aconsellen (depèn molt de la localització) l’ús de sistemes de generació per a 

llocs remots a partir de 5-8 km lluny de la xarxa de distribució. Altres motius, i pel cas de 

llocs aïllats de telecomunicacions que ens ocupa, són els alts índexs despeses 

Operacionals degudes al manteniment d’aquests sistemes remots i la fiabilitat dels 
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mateixos. També quan l’accés és impracticable a pesar d’estar relativament a prop de la 

xarxa. 

2.2.2. Consums 

Per definir els consums estàndards s'ha tingut en consideració els consums aproximats de 

les estacions de telecomunicacions remotes existents a l’època en que es va realitzar el 

projecte, i a partir de dades subministrades pels clients de Telecom i per part de la empresa 

SAFT Power Systems. 

Es va fer el dimensionament pensant en un possible increment de consums en el futur, 

cobert en un principi per l’objectiu de modularitat del sistema. 

Per tant s’analitzaran tres escenaris diferents, en línia amb els consums esmentats: 

• Consum baix:  12 kWh/día �  estacions WIFI  (500W) 

• Consum mig: 18 kWh/día � augment del  50%, estacions tipus GSM 

• Consum alt: 24 kWh/día  � augment del 100%, estacions tipus UMTS 

No s’han tingut en compte les necessitats reals de climatització dels sistemes Telecom 

esmentats, ja que no s’ha treballat prou l’envolvent dels equips. Evidentment això pot 

afectar dramàticament als consums energètics a satisfer, però s’ha optat per centrar-se en 

la dimensionament de la matriu de generació amb fonts renovables, en tot cas, si s’hagués 

d’incorporar un sistema de climatització actiu s’haurien d’afegir els consums propis d’aquest 

sistema de climatització al càlcul diari necessàri de producció d’energia [1]. Per aquest 

motiu s’ha suposat aquest apartat resolt, mitjançant un o diversos sistemes passius 

treballant al mateix moment o en moments puntuals en que l’elevada temperatura faci 

necessari l’evacuació de calor a l’exterior. Per exemple el sistema climatitzat amb Free 

Cooling combinat amb intercanviadors estratègicament col.locats en l’envolvent del sistema 

(una caseta especial de telecomunicacions), permetria la evacuació del calor per tal 

d’obtenir una vida optimitzada dels equips de Telecom i dels components del sistema. 

També podria tractar-se d’un sistema basat en materials PCM (materials amb canvi de 

fase) bons evacuadors de calor, col·locats en punts estratègics de l’envolvent, aquests 

aprofiten el canvi de fase propi en un moment donat, evacuant del sistema tancat cap a 

l’exterior. També una solució per equips molt sensibles al canvi de temperatura de treball es 

podria fer una refrigeració posant estratègicament cel.lules Peltier i jugant amb l’efecte 

Seebek del parell metàl.lic, en aquest cas es tindria un sistema consumidor d’energia 

elèctrica, que s’hauria de substreure del sistema de generació o acumulació. 
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2.2.3. La radiació solar disponible 

La radiació mitjana tipus en els diferents continents expressada en termes energètics 

disponibles per superfície [kWh/m2] varia depenent de les coordenades geogràfiques. Ens 

fixarem en tres continents determinats per fer l’estudi. La metodologia que es presenta en 

aquest treball pot servir perfectament per determinar la potència nominal del sistema híbrid 

per a ser definit en altres localitzacions.  

Podem dir que als tres continents escollits l’energia mitjana disponible provinent de la 

radiació per dia i per m2 varia al voltant dels següents valors: 

• Europa: 3 kWh/m2dia 

• Àfrica: 7 kWh/m2dia 

• Sudamèrica:  5 kWh/m2dia 

Cal fer emfàsi que aquests valors mitjans no són prou acurats per a realitzar l’estudi ja que 

depenent de les coordenades geogràfiques, la localització triada pot influir 

considerablement sobre els valors disponibles d’energia, per tant es fa necessari acudir a 

alguna base de dades internacionalment reconeguda i de prestigi que doni consistència i 

mesures climatològiques històriques suficients per a poder realitzar els càlculs. 

2.2.4. Emplaçaments 

Per al dimensionament dels diferents sistemes, es consideren tres emplaçaments tipus, 

cadascun situat en un continent diferent. Aquests emplaçaments han estat triats a l'atzar 

però tenint en compte que es poden tractar de zones on sigui possible la necessitat 

d'electrificació amb sistemes híbrids.  

Així, doncs, s’han agafat com a ciutats tipus Navarra (Estat Espanyol), el Caire (Egipte) i 

Brasília (Brasil).  

Les dades han estat obtingudes de la base de dades metereològiques disponibles a la 

pàgina web de la NASA [2]. Així, doncs, les coordenades  geogràfiques (latitud i longitud) 

escollides són les següents: 

• Navarra: 42°48'44.23"N; 1°38'52.32"O 

• El Caire: 30° 6'1.29"N; 31° 7'15.28"E 

• Brasilia: 15°52'33.56"S; 47°57'7.34"O 
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La taula següent mostra els valors obtinguts de la base de dades pel que fa a la radiació i 

vent a una alçada de 10m: 

Espanya 27º incl Egipte 30º incl Brasil 15º

Navarra 42,8 º lat El Cairo 30,6º lat Brasilia 15,7º lat

kWh/m² m/s @ 10m kWh/m² m/s @ 10m kWh/m² m/s @ 10m

Gener 1,97 3,74 3,65 3,74 5,68 4,23

Febrer 2,72 3,86 3,95 3,97 5,83 4,19

Març 3,7 3,71 5,16 3,94 6,6 3,78

Abril 3,66 3,48 5,67 3,78 5,86 3,42

Maig 4,31 2,78 5,77 3,79 6,87 3,6

Juny 4,64 2,67 6,13 3,7 6,36 5,18

Juliol 5 2,85 6,05 3,74 6,42 5,84

Agost 5,21 2,8 6,14 3,72 6,09 5,51

Setembre 4,29 2,78 5,84 3,78 6,44 4,09

Octubre 2,75 3,17 4,85 3,7 6,53 3,51

Novembre 2,43 3,51 3,89 3,51 6,43 3,8

Desembre 1,89 3,63 3,2 3,72 5,78 4,15

Mitjana 3,55 3,25 5,03 3,76 6,24 4,28  

Taula 1. Dades de radiació i vent segons la ubicació. Font: NASA 

2.2.5. Estratègia de disseny 

Els sistemes de generació híbrids dissenyats per utilitzar-se en emplaçaments situats en 

zones remotes i de difícil accés seran equipats amb: 

1- Camp fotovoltaic amb mòduls fotovoltaics policristal·lins o monocristal·lins de silici. 

2- Bateries, amb un bus de DC de 48V, tecnologia de níquel cadmi per a localitzacions 

amb condicions extremes. 

3- Un petit grup electrògen d’un kilowatt (màxim) en totes les situacions que faci falta 

energia i com a backup de fiabilitat. L’objectiu és no fer desaparèixer del tot el grup 

generador sinó disminuir la participació en la generació elèctrica. També cal dir que 

la presència d’aquest element dona un plus definitiu a la fiabilitat i alimentació del 

sistema. El compromís doncs és fixar en un 1kW aquesta font de generació 

elèctrica. 

4-  Un petit sistema basat en aerogenerador/s per a aprofitament del vent. 

5- Electrònica de Potència (convertidors estàtics: reguladors de càrrega, fre electrònic i 

accessoris complementaris) 
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Depenent de la localització s’augmentarà la disponibilitat de potència de la matriu 

renovable, augmentant el camp fotovoltaic o augmentant la potència nominal de la turbina 

eòlica o afegint una segona.  

En aquest cas com que es vol estandaritzar la solució es proposen tres potències de 

sistema fotovoltaic i dues potències disponibles de turbina eòlica. 

2.2.6. Les condicions de vent 

La disponibilitat de vent en un lloc determinat depèn de diversos factors  com l’alçada, 

l’entorn si és muntanyós, urbà, prop del mar, etc. però cal dir que la majoria de tecnologies i 

tipologies de miniaerogeneradors (designació dels generadors eòlics fins a 100 kW de 

potència nominal) comencen a generar electricitat a partir d’una velocitat mitjana sostinguda 

al voltant de 4m/s, i aconsegueixen arribar a la potència nominal a velocitats mitjanes del 

vent entre 10-14 m/s, per tant pel dimensionament dels dissenys híbrids del present estudi 

s'estableix una velocitat mitjana del vent superior a 4 m/s com a velocitat mínima 

necessària per incloure un aerogenerador en el sistema. Les dades de vent recollides de 

les base de dades anteriorment esmentada no corresponen a zones elevades o d’alta 

muntanya, on solen anar col.locades les instal.lacions remotes pel mercat de 

telecomunicacions, per aquest motiu s'aplicarà directament un factor corrector de 3 m/s 

segons informació dels laboratoris RisØ [3]. Laboratoris i Universitat especialitzats en 

l’anàlisi del vent, situats a Dinamarca, un dels països líders mundials en energia eòlica. 

Factor de correcció en funció de l’entorn en [m/s], aplicable a tots els mesos de l'any: 

Terreny protegit  (ciutats) -1
Nivell del sòl 0
Zona costanera 1
Pujols i muntanyes 3  

Taula 2. Factors de correcció mensuals per a la velocitat del vent [m/s] depenent del 

terreny. Model simplificat de WASP (RisØ National Laboratory, 1990). 
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Per tant la s’actualitza la Taula 1, obtenint els segons valors: 

Espanya 27º incl Egipte 30º incl Brasil 15º

Navarra 42,8 º lat El Cairo 30,6º lat Brasilia 15,7º lat

kWh/m² m/s @ 10m kWh/m² m/s @ 10m kWh/m² m/s @ 10m

Gener 1,97 6,74 3,65 6,74 5,68 7,23

Febrer 2,72 6,86 3,95 6,97 5,83 7,19

Març 3,7 6,71 5,16 6,94 6,6 6,78

Abril 3,66 6,48 5,67 6,78 5,86 6,42

Maig 4,31 5,78 5,77 6,79 6,87 6,6

Juny 4,64 5,67 6,13 6,7 6,36 8,18

Juliol 5 5,85 6,05 6,74 6,42 8,84

Agost 5,21 5,8 6,14 6,72 6,09 8,51

Setembre 4,29 5,78 5,84 6,78 6,44 7,09

Octubre 2,75 6,17 4,85 6,7 6,53 6,51

Novembre 2,43 6,51 3,89 6,51 6,43 6,8

Desembre 1,89 6,63 3,2 6,72 5,78 7,15

Mitjana 3,55 6,25 5,03 6,76 6,24 7,28  

Taula 3. Dades de radiació i vent corregit per a zones elevades o d'alta muntanya.   Font: 
Elaboració pròpia amb dades de RisØ i NASA 

 

2.2.7. Concepte de Transportabilitat 

Un dels vectors més importants del disseny del sistema generador híbrid és l’envolvent del 

propi sistema. Pren vital importància en el món del desplegament de les Telecomunicacions 

el concepte de transportabilitat i fàcil muntatge. Cal dir que en aquest estudi no és la 

prioritat endinsar-se en el disseny de l’envolvent, però si que es vol deixar palès que 

s’apunta a una caseta o contenidor basat en materials composites, totalment compacte, de 

matriu polimèrica i microcàpsules de material ceràmic de baix pes per reforçar el conjunt. El 

mètode per a la construcció del contenidor-envolvent no seria el d’utilitzar mòduls 

acoplables sinó que seria pel mètode de infusió al buit  i mitjançant motlles especials [4] , 

això permetria fabricar de forma compacte i en poques hores el contenidor, potenciant el fet 

d’economia d’escala com a producte estàndar i modular. 

L’objectiu  és el de disminuir radicalment els potencials costos de desplaçament i temps 

d’instal.lació d’un sistema híbrid a un lloc remot, situant el sistema com a màxim a una 1Tn 

de pes. rebaixant els costos operatius que significa una instal.lació aïllada i remota. 

 

 



Sistema Autònom de Generació elèctrica basat en Energies Renovables Pág. 15 

 

Aquesta reducció radical de pes faria viable el transport amb helicòpter convencional, en 

canvi el contenidor típic de transport marítim de vint peus o de ciment armat panelable 

requereix una logística i operativitat més feixuga.  

El sistema s’integraria tot en un contenidor de dimensions reduïdes de 8m3 o 10m3, amb 

una estructura desplegable (tampoc dimensionada en aquest PFC però s’adjunta un plànol 

de l’època del projecte editat per ISOFOTON a petició de l’interessat amb la intenció de 

poder visualitzar el layout dels mòduls i potencial acoplament a una caseta) per a les tres 

potències de sistema fotovoltaic escollides com a estàndar disponible: 

• 12 mòduls solars de potència màxima model I-165 d’Isofotón, situats en la part 

frontal del contenidor. Potència pic d'1.98  kWp. 

• 18 mòduls solars de potència màxima model I-165 d’Isofotón, situats en la part 

frontal del contenidor i una fila en la part superior. Potència pic de 2.97 kWp. 

• 24 mòduls solars de potència màxima model model I-165 d’Isofotón, situats en la 

part frontal i coberta superior del contenidor (abatibles una vegada instal·lat el 

contenidor). Potència pic de 3.96 kWp. 

Pel que fa a l’aergonerador 

2.2.8. Eficiència del sistema 

Per al càlcul de l'energia necessària a generar pel sistema híbrid es tindrà en compte la 

següent eficiència del sistema (BoS, Balance of System), d’acord a valors típics utilitzats en 

la indústria i dimensionament de sistemes fotovoltaics. 

Bateria 0,85
Inversor 0,90
Cablejat 0,98
Dispersió i brutícia 0,94
Energia dissipada 0,98
Marge de seguretat 1,00
Total: 0,69  

Taula 4. Premisses de l'eficiència del sistema fotovoltaic 

2.2.9. Autonomia del sistema amb bateries 

Les bateries es dimensionen per un dia d'autonomia (24h) tenint en compte un 35% de 

profunditat de descàrrega, el sistema d’acumulació treballa amb bus de continua de 48V 
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(40 blocs de 1,2V en sèrie). En cas de zona de difícil accés, es faria necessari refer els 

càlculs per més d'un dia d'autonomia per tal de no perdre fiabilitat en la instal.lació. No 

obstant això, si s’incorpora un petit grup electrògen s’obté una fiabilitat molt elevada ja que 

el grup diesel de suport subministra energia independentment de la climatologia tant per les 

càrregues com per a la recàrrega de la bateria en cas de descàrrega parcial o total. 

La tecnologia que es promou en aquets projecte -i que finalment es va instal.lar al laboratori 

de l’ETSEIB- per qualsevol sistema híbrid que anirà ubicat en llocs remots seria la 

tecnologia basada en el parell electroquímic Níquel-Cadmi (NiCd), degut a la robustesa i 

fiabilitat demostrats en ambients extrems (en temperatures i elèctrics) en més de 70 anys 

d´ús industrial. 

2.2.10. Càlcul d’energia necessària del sistema 

Per al càlcul d'energia que les fonts de generació han d’aportar al sistema parteix de la 

suposició feta a l’apartat 3.2.1 Consums tenint en compte l'eficiència del sistema 

pressuposada en l’aprtat 3.2.7 Eficiència del Sistema. Per tant: 

Generació · eficiència =  Consum                                                                    (Eq. 1) 

• 17,39 kWh · 0,69 = 12 kWh    � Consum baix 

• 26,09 kWh · 0,69 = 18 kWh � Consum mitjà 

• 34,78 kWh · 0,69 = 24 kWh � Consum alt 

La diferència entre l'energia necessària, la producció solar i l'eòlica serà el valor de 

generació que el grup generador Dièsel ha d’aportar addicionalment per a cobrir les 

necessitats. Dividint aquest valor entre la potència del generador electrògen, obtenim les 

hores del funcionament del grup. Haurem de tenir en compte que l'eficiència del grup 

electrògen disminueix un 11% cada 1.000m d'altitud. 

Es suposa un sistema de Telecomunicacions en permanent funcionament les 24h del dia, 

sense modes standby. Si es tinguéssin en consideració els perfils d’ús dels equipaments de 

telecomunicacions amb molta probabilitat es podria ajustar a consums menors, però 

s’entraria també a l’univers del propi dimensionament de la xarxa de ccomunicacions i l’ús 

del punt remot en qüestió. 

2.2.11. Metodolgia de càlcul energètic disponible 

Per al càlcul de producció del sistema es necessita calcular la estimació de producció per a 

cada font d’energia considerant les premisses. 
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2.2.11.1. Càlcul energètic de producció del vent 

Es parteix de la base de dades històriques obtingudes de la base de dades de la NASA 

amb la correcció pertinent. A partir d’aquestes dades s’utilitza una fulla excel de càlcul 

proporcionada pel fabricant d’aerogeneradors on es calcula la funció probabilitat d’obtenir 

una producció energètica en un lloc determinat (mitjançant la equació de WeiBull). Es fixen 

el paràmetres següents: alçada del màstil10m, posició de l’anemometre també a 10m, 

alçada de la instal.lació 1.000m, utilitzant la curva característica de potència del 

aerogenerador donada pel fabricant vs. velocitat mitjana de vent del propi aerogenerador 

s’acaba trobant la producció anual, i mensual per aquell indret. Cal dir que aquest mètode 

funciona per a períodes i mesures de mesos o un any, al moment que es vol extrapolar a 

períodes més curts augmenta la imprecisió del mètode. 

2.2.11.2. Càlcul energètic de la producció solar 

Partint també de la base de dades de la NASA, s’utilitzen els valors de radiació de la 

localització per després multiplicar-ho per  la potència nominal pic dels panells. D’aquesta 

manera s’obté una estimació de producció dels panells més que acceptable per l’indret on 

anirà ubicada la instal.lació. 

2.3. Càlculs i balanços energètics als emplaçaments  

2.3.1. Consum baix ����  12 kWh/dia 

Un consum de 500 W (xarxa WIFI) durant les 24 hores del dia ininterrompudament suposa 

un consum diari total de 12.000 Wh. Tenint en compte l'eficiència del sistema de 69%, el 

consum real serà de 17,39 kWh/dia.  

S'han realitzat càlculs de generació mensual per als diferents emplaçaments utilitzant una 

potència pic de mòduls d'1.98 kWp i un aerogenerador petit d’eix horitzontal de la marca 

BERGEY, model BWC XL.1, de 1.100W de potència nominal. Les taules a continuació 

reflecteixen els resultats obtinguts per a cadascun dels emplaçaments amb les 

característiques determinades. La generació del grup electrògen es calcula com a 

diferència entre les necessitats i la generació amb renovables. Es considerarà un 

funcionament òptim del grup menor de 4 hores dia, disminuint així les necessitats de 

manteniment i el consum de combustible i augmentant la vida útil del mateix. 
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2.3.1.1. Dimensionament a l’emplaçament de Navarra 

Gener 8,3 3,90 5,19 17,39 17,39 70%

Febrer 8,5 5,39 3,50 17,39 17,39 80%

Març 8,2 7,33 1,86 17,39 17,39 89%

Abril 7,7 7,25 2,44 17,39 17,39 86%

Maig 6,2 8,53 2,66 17,39 17,39 85%

Juny 5,9 9,19 2,30 17,39 17,39 87%

Juliol 6,3 9,90 1,19 17,39 17,39 93%

Agost 6,2 10,32 0,87 17,39 17,39 95%

Setembre 6,2 8,49 2,70 17,39 17,39 84%

Octubre 7 5,45 4,95 17,39 17,39 72%

Novembre 7,8 4,81 4,78 17,39 17,39 73%

Desembre 8,1 3,74 5,55 17,39 17,39 68%

Mitjana 7,20 7,02 3,17 17,39 17,39 82%

% Producció 

renovables

Energia Eòlica 

[kWh/dia]
Mes

Energia Solar 

[kWh/dia]

Grup Electrògen 

[kWh/dia]

Necessitat de Generació 

[kWh/dia]

Generació Total 

[kWh/dia]

 

Taula 5.  Dimensionament Navarra: 1,1 kW (Vent) + 1,98 kWp (Solar) +1 kW (Diesel) 

 

Fig. 1. Percentatges de les fonts de generació al llarg de l’any del model Consum Baix [12 

kWh/dia] a la localització de Navarra 
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2.3.1.2. Dimensionament a l’emplaçament de Brasilia  

Gener 9,30 11,25 0,00 17,39 17,39 118%

Febrer 9,20 11,54 0,00 17,39 17,39 119%

Març 8,40 13,07 0,00 17,39 17,39 123%

Abril 7,60 11,60 0,00 17,39 17,39 110%

Maig 8,00 13,60 0,00 17,39 17,39 124%

Juny 11,00 12,59 0,00 17,39 17,39 136%

Juliol 11,90 12,71 0,00 17,39 17,39 142%

Agost 11,50 12,06 0,00 17,39 17,39 135%

Setembre 9,00 12,75 0,00 17,39 17,39 125%

Octubre 7,80 12,93 0,00 17,39 17,39 119%

Novembre 8,40 12,73 0,00 17,39 17,39 122%

Desembre 9,10 11,44 0,00 17,39 17,39 118%

Mitjana 9,27 12,36 0,00 17,39 17,39 124%

% Producció 

renovables
Mes

Energia Eòlica 

[kWh/dia]

Energia Solar 

[kWh/dia]

Grup Electrògen 

[kWh/dia]

Necessitat de Generació 

[kWh/dia]

Generació Total 

[kWh/dia]

 

Taula 6.  Dimensionament Brasilia: 1,1 kW (Vent) + 1,98 kWp (Solar) +1 kW (Diesel) 

 

Fig. 2. Percentatges de les fonts de generació al llarg de l’any del model Consum Baix [12 

kWh/dia] a la localització de Brasilia 
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2.3.1.3. Dimensionament a l’emplaçament del Caire 

Gener 8,30 7,23 1,86 17,39 17,39 89%

Febrer 8,80 7,82 0,77 17,39 17,39 96%

Març 8,70 10,22 0,00 17,39 17,39 109%

Abril 8,40 11,23 0,00 17,39 17,39 113%

Maig 8,40 11,42 0,00 17,39 17,39 114%

Juny 8,20 12,14 0,00 17,39 17,39 117%

Juliol 8,30 11,98 0,00 17,39 17,39 117%

Agost 8,30 12,16 0,00 17,39 17,39 118%

Setembre 8,40 11,56 0,00 17,39 17,39 115%

Octubre 8,20 9,60 0,00 17,39 17,39 102%

Novembre 7,80 7,70 1,89 17,39 17,39 89%

Desembre 8,30 6,34 2,75 17,39 17,39 84%

Mitjana 8,34 9,95 0,61 17,39 17,39 105%

% Producció 

renovables
Mes

Energia Eòlica 

[kWh/dia]

Energia Solar 

[kWh/dia]

Grup Electrògen 

[kWh/dia]

Necessitat de Generació 

[kWh/dia]

Generació Total 

[kWh/dia]

 

Taula 7.  Dimensionament Caire: 1,1 kW (Vent) + 1,98 kWp (Solar) +1 kW (Diesel) 

 

Fig. 3. Percentatges de les fonts de generació al llarg de l’any del model Consum Baix [12 

kWh/dia] a la localització del Caire 

Les gràfiques següents reflecteixen l'aportació dels diferents elements al sistema. S'aprecia 

una major aportació de fotovoltaica en climes més càlids, la qual cosa permet una utilització 

menor del grup *diesel. 
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Pot. Nominal
Generació 

Mitjana
Pot. Nominal

Generació 

Mitjana
Pot. Nominal

Generació 

Mitjana

1,1 kW 41,4% 1,1 kW 53,3% 1,1 kW 48,0%

1,98 kWp 40,4% 1,98 kWp 71,1% 1,98 kWp 57,2%

1 kW 18,2% 1 kW - 1 kW 3,5%

860 Ah -48V 100,0% 860 Ah -48V 124,3% 860 Ah -48V 108,7%

- - - 24,3% - 8,7% -

Consum baix 12 kWh/dia amb una càrrega de 500 W permanent

Energia sobrant

Navarra Brasilia El Caire

Aerogenerador

Sistema Fotovoltaic

Grup Electrògen

Bateries

Dimensionament 

Comú

1,1 kW

1,98 kWp

1 kW

860 Ah -48V

 

Taula 8. Característiques de les diferents configuracions 12kWh 

2.3.1.4. Conclusions 

Comparant les tres opcions estudiades, s’observa una distribució comuna per a tots els tres 

escenaris pel que fa a bateries, aerogenerador i quantitat de mòduls. No obstant això, la 

grandària del sistema híbrid complet podria disminuir en zones de major radiació solar 

arribant a ser prescindible a les zones més càlides i amb més radiació solar del continent 

africà i el sudamericà. 

2.3.2. Consums mitjans  ����  18 kWh/dia 

Un consum de 750 W durant les 24 hores del dia ininterrompudament suposa un consum 

diari total de 18.000 Wh. Tenint en compte l'eficiència del sistema de 69% presentada en el 

punt 4.2.7 Taula 4 , el consum energètic de les càrregues degut a la eficiència esmentada 

serà de 26,09 kWh/dia.  

Per al disseny de consums intermedis, es pot plantegen dues possibles estratègies: 

1. Augmentar la matriu Renovable mitjançant l’augment de potència del sistema 

fotovoltaic (doblant la quantitat de mòduls, 24 mòduls, fent un camp de 2,97 kWp) 

2. Augmentar la matriu Renovable mitjançant l’augment de la potència de 

l’aerogenerador (posant dos aerogeneradors o un de 2,2 kW de potència) 

Per a aquest consum mitjà el banc de bateries més apropiat és de 1070 Ah, 48 V (40 

elements de la bateria de NiCd per a aplicacions de ciclatge profund (capacitat a C100) de la 

marca HBL, model HSL104. 

A continuació es presenten les taules amb els resultats obtinguts de diferents 

configuracions en els emplaçaments estudiats. S'ha tingut en compte l'estalvi energètic per 

a la decisió de la configuració final, desestimant sistemes que generin més d'un 10% 

d'energia excedent.  
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2.3.2.1. Dimensionament a l’emplaçament de Navarra 

Gener 16,60 3,90 5,59 26,09 26,09 79%

Febrer 17,00 5,39 3,70 26,09 26,09 86%

Març 16,40 7,33 2,36 26,09 26,09 91%

Abril 15,40 7,25 3,44 26,09 26,09 87%

Maig 12,40 8,53 5,16 26,09 26,09 80%

Juny 11,80 9,19 5,10 26,09 26,09 80%

Juliol 12,60 9,90 3,59 26,09 26,09 86%

Agost 12,40 10,32 3,37 26,09 26,09 87%

Setembre 12,40 8,49 5,20 26,09 26,09 80%

Octubre 14,00 5,45 6,65 26,09 26,09 75%

Novembre 15,60 4,81 5,68 26,09 26,09 78%

Desembre 16,20 3,74 6,15 26,09 26,09 76%

Mitjana 14,40 7,02 4,67 26,09 26,09 82%

Mes
Energia Solar 

[kWh/dia]

Grup Electrògen 

[kWh/dia]

Necessitat de Generació 

[kWh/dia]

Generació Total 

[kWh/dia]

% Producció 

renovables

Energia Eòlica 

[kWh/dia]

 

Taula 9a. Dimensionament Navarra: 2,2 kW (Vent) + 1,98 kWp (Solar) + 1 kW (Diesel) 

 

Fig. 4. Percentatges de les fonts de generació al llarg de l’any del model Consum Mitjà [18 

kWh/dia] a la localització de Navarra amb 2,2 kW de turbina eòlica 
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Gener 8,30 5,85 11,94 26,09 26,09 54%

Febrer 8,50 8,08 9,51 26,09 26,09 64%

Març 8,20 10,99 6,90 26,09 26,09 74%

Abril 7,70 10,87 7,52 26,09 26,09 71%

Maig 6,20 12,80 7,09 26,09 26,09 73%

Juny 5,90 13,78 6,41 26,09 26,09 75%

Juliol 6,30 14,85 4,94 26,09 26,09 81%

Agost 6,20 15,47 4,42 26,09 26,09 83%

Setembre 6,20 12,74 7,15 26,09 26,09 73%

Octubre 7,00 8,17 10,92 26,09 26,09 58%

Novembre 7,80 7,22 11,07 26,09 26,09 58%

Desembre 8,10 5,61 12,38 26,09 26,09 53%

Mitjana 7,20 10,54 8,35 26,09 26,09 68%

% Producció 

renovables
Mes

Energia Eòlica 

[kWh/dia]

Energia Solar 

[kWh/dia]

Grup Electrògen 

[kWh/dia]

Necessitat de Generació 

[kWh/dia]

Generació Total 

[kWh/dia]

 

Taula 9b. Dimensionament Navarra: 1,1 kW (Vent) + 2,97 kWp (Solar) + 1 kW (Diesel) 

 

Fig. 5. Percentatges de les fonts de generació al llarg de l’any del model Consum Mitjà [18 

kWh/dia]  amb 2,97 kWp de mòduls solars a la localització de Navarra 
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2.3.2.2. Dimensionament a l’emplaçament de Brasilia  

Gener 18,60 11,25 0,00 26,09 26,09 114%

Febrer 12,51 11,54 2,03 26,09 26,09 92%

Març 11,42 13,07 1,60 26,09 26,09 94%

Abril 10,34 11,60 4,15 26,09 26,09 84%

Maig 10,88 13,60 1,61 26,09 26,09 94%

Juny 14,96 12,59 0,00 26,09 26,09 106%

Juliol 16,18 12,71 0,00 26,09 26,09 111%

Agost 15,64 12,06 0,00 26,09 26,09 106%

Setembre 12,24 12,75 1,10 26,09 26,09 96%

Octubre 10,61 12,93 2,55 26,09 26,09 90%

Novembre 11,42 12,73 1,93 26,09 26,09 93%

Desembre 12,38 11,44 2,27 26,09 26,09 91%

Mitjana 13,10 12,36 1,44 26,09 26,09 98%

% Producció 

renovables
Mes

Energia Eòlica 

[kWh/dia]

Energia Solar 

[kWh/dia]

Grup Electrògen 

[kWh/dia]

Necessitat de Generació 

[kWh/dia]

Generació Total 

[kWh/dia]

 

Taula 10a. Dimensionament Brasilia: 2,2 kW (Vent) + 1,98 kWp (Solar) + 1 kW (Diesel) 

 

Fig. 6. Percentatges de les fonts de generació al llarg de l’any del model Consum Mitjà [18 

kWh/dia] a la localització de Brasilia amb 2,2 kW de turbina eòlica 
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Gener 9,30 16,87 0,00 26,09 26,09 100%

Febrer 9,20 17,32 0,00 26,09 26,09 102%

Març 8,40 19,60 0,00 26,09 26,09 107%

Abril 7,60 17,40 1,09 26,09 26,09 96%

Maig 8,00 20,40 0,00 26,09 26,09 109%

Juny 11,00 18,89 0,00 26,09 26,09 115%

Juliol 11,90 19,07 0,00 26,09 26,09 119%

Agost 11,50 18,09 0,00 26,09 26,09 113%

Setembre 9,00 19,13 0,00 26,09 26,09 108%

Octubre 7,80 19,39 0,00 26,09 26,09 104%

Novembre 8,40 19,10 0,00 26,09 26,09 105%

Desembre 9,10 17,17 0,00 26,09 26,09 101%

Mitjana 9,27 18,54 0,09 26,09 26,09 107%

% Producció 

renovables
Mes

Energia Eòlica 

[kWh/dia]

Energia Solar 

[kWh/dia]

Grup Electrògen 

[kWh/dia]

Necessitat de Generació 

[kWh/dia]

Generació Total 

[kWh/dia]

 

Taula 10b. Dimensionament Brasilia: 1,1 kW (Vent) + 2,97 kWp (Solar) + 1 kW (Diesel) 

 

Fig. 7. Percentatges de les fonts de generació al llarg de l’any del model Consum Mitjà [18 

kWh/dia] amb 2,97 kWp de mòduls solars a la localització de Brasilia 
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2.3.2.3. Dimensionament a l’emplaçament del Caire 

Gener 16,60 7,23 2,26 26,09 26,09 91%

Febrer 17,60 7,82 0,67 26,09 26,09 97%

Març 17,40 10,22 0,00 26,09 26,09 106%

Abril 16,80 11,23 0,00 26,09 26,09 107%

Maig 16,80 11,42 0,00 26,09 26,09 108%

Juny 16,40 12,14 0,00 26,09 26,09 109%

Juliol 16,60 11,98 0,00 26,09 26,09 110%

Agost 16,60 12,16 0,00 26,09 26,09 110%

Setembre 16,80 11,56 0,00 26,09 26,09 109%

Octubre 16,40 9,60 0,09 26,09 26,09 100%

Novembre 15,60 7,70 2,79 26,09 26,09 89%

Desembre 16,60 6,34 3,15 26,09 26,09 88%

Mitjana 16,68 9,95 0,75 26,09 26,09 102%

% Producció 

renovables
Mes

Energia Eòlica 

[kWh/dia]

Energia Solar 

[kWh/dia]

Grup Electrògen 

[kWh/dia]

Necessitat de Generació 

[kWh/dia]

Generació Total 

[kWh/dia]

 

Taula 11a. Dimensionament el Caire: 2,2 kW (Vent) + 1,98 kWp (Solar) + 1 kW (Diesel) 

 

Fig. 8. Percentatges de les fonts de generació al llarg de l’any del model Consum Mitjà [18 

kWh/dia] a la localització del Caire amb 2,2 kW de turbina eòlica 
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Gener 8,30 10,84 6,95 26,09 26,09 73%

Febrer 8,80 11,73 5,56 26,09 26,09 79%

Març 8,70 15,33 2,06 26,09 26,09 92%

Abril 8,40 16,84 0,85 26,09 26,09 97%

Maig 8,40 17,14 0,55 26,09 26,09 98%

Juny 8,20 18,21 0,00 26,09 26,09 101%

Juliol 8,30 17,97 0,00 26,09 26,09 101%

Agost 8,30 18,24 0,00 26,09 26,09 102%

Setembre 8,40 17,34 0,35 26,09 26,09 99%

Octubre 8,20 14,40 3,49 26,09 26,09 87%

Novembre 7,80 11,55 6,74 26,09 26,09 74%

Desembre 8,30 9,50 8,29 26,09 26,09 68%

Mitjana 8,34 14,92 2,90 26,09 26,09 89%

% Producció 

renovables
Mes

Energia Eòlica 

[kWh/dia]

Energia Solar 

[kWh/dia]

Grup Electrògen 

[kWh/dia]

Necessitat de Generació 

[kWh/dia]

Generació Total 

[kWh/dia]

 

Taula 11b. Dimensionament del Caire: 1,1 kW (Vent) + 2,97 kWp (Solar) + 1 kW (Diesel) 

 

Fig. 9. Percentatges de les fonts de generació al llarg de l’any del model Consum Mitjà [18 

kWh/dia] amb 2,97 kWp de mòduls solars a la localització del Caire 

 

2.3.2.4. Conclusions 

Analitzant les diferents configuracions arribem a la conclusió que la instal.lació òptima 

estàndard pels consums mitjans tindria dues solucions possibles, i per tant es podrà escollir 

la més adient segons la localització i altres factors la disponibilitat d’espai per a la 

instal.lació, un fet no esmentat fins ara és l’alt cost del lloguer del terreny per col.locar-hi 

casetes o sistemes de telecomunicacions, per tant moltes vegades no es disposa de 
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suficient espai amb la qual cosa es descartaria com a primera solució la de matriu amb més 

pes de generació solar. De qualsevol manera ambdues configuracions i a latituds amb més 

radiació solar l'energia excedent no resulta excessiva, això indica que les estratègies i 

disposició dels sistemes són els adequats. 

 

Pot. Nominal
Generació 

Mitjana
Pot. Nominal

Generació 

Mitjana
Pot. Nominal

Generació 

Mitjana

2,2 kW 55,2% 2,2 kW 50,2% 2,2 kW 63,9%

1,98 kWp 26,9% 1,98 kWp 47,4% 1,98 kWp 38,1%

1 kW 17,9% 1 kW 5,5% 1 kW 2,9%

1.070 Ah -48V 100,0% 1.070 Ah -48V 103,1% 1.070 Ah -48V 104,9%

- - - 3,1% - 4,9%Energia sobrant

Navarra Brasilia El Caire

Aerogenerador

Sistema Fotovoltaic

Grup Electrògen

Bateries

Doble Sistema                

Eòlic

-

Consum baix 18 kWh/dia amb una càrrega de 750 W permanent

Dimensionament 

Comú

2,2 kW

1,98 kWp

1 kW

1.070 Ah -48V

 

Taula 12. Característiques de les diferents configuracions 18kWh 

 

Pot. Nominal
Generació 

Mitjana
Pot. Nominal

Generació 

Mitjana
Pot. Nominal

Generació 

Mitjana

1,1 kW 27,6% 1,1 kW 35,5% 1,1 kW 32,0%

2,97 kWp 40,4% 2,97 kWp 71,0% 2,97 kWp 57,2%

1 kW 32,0% 1 kW 0,3% 1 kW 11,1%

1.070 Ah -48V 100,0% 1.070 Ah -48V 106,9% 1.070 Ah -48V 100,3%

- - - 6,9% - 0,3%

Doble Sistema 

Fotovoltaic

Bateries 1.070 Ah -48V

Energia Excedent -

Aerogenerador 1,1 kW

Sistema Fotovoltaic 2,97 kWp

Grup Electrògen 1 kW

Consum baix 18 kWh/dia amb una càrrega de 750 W permanent

Navarra Brasilia El Caire Dimensionament 

Comú

 

Taula 13. Característiques de les diferents configuracions 18kWh 

 

2.3.3. Consums alts ����  24 kWh/dia 

Un consum de 1.000 W durant les 24 hores del dia ininterrompudament suposa un consum 

diari total de 24.000 Wh. Tenint en compte l’esmentada eficiència del sistema, del 69%, el 

consum real serà de 34,78 kWh/dia.  

Per a la configuració de sistemes d'alt consum s'han analitzat diverses configuracions 

possibles arribant a la conclusió contradictòria de que aquesta opció no hauria 

d'especificar-se per endavant sinó en funció de l'emplaçament.  

A continuació es presenten els resultats òptimitzats per al dimensionament en els tres 

emplaçaments estudiats. Com a component comú es considera necessari –com a l’anterior 

escenari de consums mitjans- un doble aerogenerador de 1,1 kW o un aerogenerador de 
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2,2 kW. No obstant això, la potència necessària fotovoltaica varia en els tres casos. El 

dimensionament de la capacitat del banc de bateries augmenta i és de 1.428 Ah pel que es 

considera apropiada la utilització de dues bateries en paral.lel de HSL 70, de 717Ah de 

capacitat (a C100). 

Gener 16,60 7,80 10,38 34,78 34,78 70%

Febrer 17,00 10,77 7,01 34,78 34,78 80%

Març 16,40 14,65 3,73 34,78 34,78 89%

Abril 15,40 14,49 4,89 34,78 34,78 86%

Maig 12,40 17,07 5,32 34,78 34,78 85%

Juny 11,80 18,37 4,61 34,78 34,78 87%

Juliol 12,60 19,80 2,38 34,78 34,78 93%

Agost 12,40 20,63 1,75 34,78 34,78 95%

Setembre 12,40 16,99 5,39 34,78 34,78 84%

Octubre 14,00 10,89 9,89 34,78 34,78 72%

Novembre 15,60 9,62 9,56 34,78 34,78 73%

Desembre 16,20 7,48 11,10 34,78 34,78 68%

Mitjana 14,40 14,05 6,33 34,78 34,78 82%

Mes
Energia Solar 

[kWh/dia]

Grup Electrògen 

[kWh/dia]

Necessitat de Generació 

[kWh/dia]

Generació Total 

[kWh/dia]

% Producció 

renovables

Energia Eòlica 

[kWh/dia]

 

Taula 14. Dimensionament Navarra: 2,2 kW (Vent) + 3,96 kWp (Solar) + 1 kW (Diesel) 

 

Fig. 10. Percentatges de les fonts de generació al llarg de l’any del model Consum Alt [24 

kWh/dia] a la localització de Navarra amb 2,2 kW de turbina eòlica i augment a 3,96 kWp 

del sistema fotovoltaic 
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Gener 18,60 16,87 0,00 34,78 34,78 102%

Febrer 12,51 17,32 4,96 34,78 34,78 86%

Març 11,42 19,60 3,76 34,78 34,78 89%

Abril 10,34 17,40 7,04 34,78 34,78 80%

Maig 10,88 20,40 3,50 34,78 34,78 90%

Juny 14,96 18,89 0,93 34,78 34,78 97%

Juliol 16,18 19,07 0,00 34,78 34,78 101%

Agost 15,64 18,09 1,06 34,78 34,78 97%

Setembre 12,24 19,13 3,42 34,78 34,78 90%

Octubre 10,61 19,39 4,78 34,78 34,78 86%

Novembre 11,42 19,10 4,26 34,78 34,78 88%

Desembre 12,38 17,17 5,24 34,78 34,78 85%

Mitjana 13,10 18,54 3,24 34,78 34,78 91%

% Producció 

renovables
Mes

Energia Eòlica 

[kWh/dia]

Energia Solar 

[kWh/dia]

Grup Electrògen 

[kWh/dia]

Necessitat de Generació 

[kWh/dia]

Generació Total 

[kWh/dia]

 

Taula 15. Dimensionament Brasilia: 2,2 kW (Vent) + 2,97 kWp (Solar) + 1 kW (Diesel) 

 

 

Fig. 10. Percentatges de les fonts de generació al llarg de l’any del model Consum Alt [24 

kWh/dia] amb 2,97 kWp de mòduls solars i 2,2 kW de turbina eòlica a la localització de 

Brasilia 
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Gener 16,60 10,80 7,38 34,78 34,78 79%

Febrer 17,60 11,69 5,49 34,78 34,78 84%

Març 17,40 15,27 2,11 34,78 34,78 94%

Abril 16,80 16,78 1,20 34,78 34,78 97%

Maig 16,80 17,08 0,90 34,78 34,78 97%

Juny 16,40 18,14 0,24 34,78 34,78 99%

Juliol 16,60 17,91 0,27 34,78 34,78 99%

Agost 16,60 18,17 0,01 34,78 34,78 100%

Setembre 16,80 17,29 0,70 34,78 34,78 98%

Octubre 16,40 14,36 4,03 34,78 34,78 88%

Novembre 15,60 11,51 7,67 34,78 34,78 78%

Desembre 16,60 9,47 8,71 34,78 34,78 75%

Mitjana 16,68 14,87 3,23 34,78 34,78 91%

% Producció 

renovables
Mes

Energia Eòlica 

[kWh/dia]

Energia Solar 

[kWh/dia]

Grup Electrògen 

[kWh/dia]

Necessitat de Generació 

[kWh/dia]

Generació Total 

[kWh/dia]

 

Taula 16. Dimensionament el Caire: 2,2 kW (Vent) + 2,97 kWp (Solar) + 1 kW (Diesel) 

 

Fig. 11. Percentatges de les fonts de generació al llarg de l’any del model Consum Alt [24 

kWh/dia] amb 2,97 kWp de mòduls solars i 2,2 kW de turbina eòlica a la localització del 

Caire 

 

 

2.3.3.1. Conclusions 

Analitzant un escenari amb més consum s’ha apostat directament per utilitzar una 

configuració de sortida el doble de potencia ede la de consums baixos pel que fa a Navarra, 
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i pels casos de Brasilia i el Caire es dobla la presència de la font eòlica i s’augmenta la font 

solar passant a 2,97 kWp (18 mòduls I-165) . 

Es demostra després d’haver realitzat els càlculs d’aportació de cada font renovable que els 

escenaris escollits superen el 80% de generació elèctrica en base matriu renovable. El 

pitjor cas és el de Navarra que s’ha d’augmentar el camp fotovoltaic, doblant exactament 

les fonts de generació respecte l’Escenari de Consums Baixos. Això fa que no es tingui un 

sistema estandarditzat com en els altres escenaris. Tot i amb això Navarra seria 

exactament el doble de potencia de generació renovable que l’escenari de consums baixos, 

per tant tindria sentit parlar de certa modularitat de generació renovable del sistema per 

Navarra. 

Pot. Nominal
Generació 

Mitjana
Pot. Nominal

Generació 

Mitjana
Pot. Nominal

Generació 

Mitjana

2,2 kW 41,4% 2,2 kW 37,7% 2,2 kW 48,0%

3,96kWp 40,4% 2,97 kWp 53,3% 2,97 kWp 42,8%

1 kW 18,2% 1 kW 9,3% 1 kW 9,3%

1.070 Ah -48V 100,0% 1.070 Ah -48V 100,3% 1.070 Ah -48V 100,0%

- - - 0,3% - 0,0%Energia sobrant

Navarra Brasilia El Caire

Aerogenerador

Sistema Fotovoltaic

Grup Electrògen

Bateries

Doble Sistema                

Eòlic i Doble Sistema 

PV (menys Navarra)

-

Consum baix 24 kWh/dia amb una càrrega de 1000 W permanent

Dimensionament 

Comú

2,2 kW

2,97 kWp*

1 kW

1.070 Ah -48V

 

Taula 17. Característiques de les diferents configuracions 24kWh 

2.4. Conclusions Finals sobre els diferents escenar is 

Es proposen aquí tres possibles configuracions estàndards per a diferents tipus de 

necessitats de consum permanent durant 24h/7 dies per setmana. A pesar que existeixen 

altres possibilitats, es pot arribar a parlar que es pot establir un cert patró disseny.  

Aerogenerador 1,1 kW 2,2 kW 2,2 kW

Sistema Fotovoltaic 1,98 kWp 1,98 kWp 2,97 kWp

Grup Electrògen 1 kW 1 kW 1 kW

Bateries 860 Ah -48V 1.070 Ah -48V 1.070 Ah -48V

Consums permanents 24h/7 dies

500 W 750 W 1.000 W

 

Taula 18.  Configuracions finals proposades 

S’intueix que la solució per a demandes més altes d’energia disponible caldria utilitzar en 

primer lloc l’augment del vector energètic provinent del vent, sempre i quan existeixi una 
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bona disponibilitat de vent a l’emplaçament. En zones de poc vent disminuirà l’aportació 

energètica de l'aerogenerador per tant s’hauria d’augmentar amb més superfície de mòduls 

fotovoltaics. Fins a 3.96 kWp corresponents a 24 mòduls en el cas de Navarra. 

Pel que fa al grup electrògen és difícil prescindir-ne pel simple fet que el client –en aquest 

cas el sector de les Telecomunicacions- dóna molta importància a no tenir un “zero en 

alimentació del sistema” a les instal.lacions i per tant la tendència és tenir elements 

redundants i complementaris per augmentar la fiabilitat, es veu més com una font 

d’emergència en cas de necessitat.  

El manteniment i la vida útil del grup electrògen varia en funció de les hores de 

funcionament.  Subratllar que el nombre d'arrencades disminueix els anys de funcionament 

del propi grup. En un principi es va fixar a 1 kW pel sistema electrògen, caldria tenir en 

compte l’efecte alçada, ja que disminueix l’eficiència notòriament,  per tant s'haurà de variar 

la grandària del grup electrògen si la climatologia de l'emplaçament ho requereix i l’alçada 

supera els 1.000m.  

El següent pas després de l’estudi previ dels balanços energètics de producció del sistema 

híbrid, seria el de poder comprovar i comparar la teoria dels models presentats amb la 

pràctica, per aquest motiu a la segona part del projecte es descriu la memòria tècnica de la 

instal.lació d’un sistema híbrid  i el laboratori  sota conveni entre la UPC i la empresa SAFT 

Power Systems i que va significar ser el primer laboratori i instal.lació d’aquest tipus en un 

terrat i en un ambient totalment urbà. 
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3. Projecte d’instal.lació híbrida i d’un laborator i a 

l’ETSEIB 

3.1. Introducció 

Una vegada justificada i corraborada la possibilitat d’obtenir una solució prou estàndar pel 

sistema de generació elèctrica basada en energies renovables, l’Enginyer Industrial Tècnic  

i estudiant d’Enginyeria de Materials a l’època de 2004, Eloi Naval, va proposar a l’empresa 

per la qual treballava, SAFT Power Systems, a liderar i muntar un laboratori prototip al terrat 

de l’ETSEIB i sota la direcció i suport del Grup de Recerca en Electrònica de Potència 

(GREP) estudiar les particularitats del sistema i comportaments, de forma que totes les 

parts participants podrien obtenir beneficis molt positius, directes i indirectes sobre 

l’experiència. Es va convidar a participar les empreses que a l’època tenien els millors 

productes del mercat per a sistemes autònoms aïllats. 

El present projecte va ser el.laborat i dut a terme per part de l’interessat i responsable del 

projecte de desenvolupament de producte dins de SAFT Power Systems Iberica, amb 

coordinació amb els enginyers doctorands Joan Rocabert i Sergio Busquets del Grup de 

Recerca en Electrònica de Potència (GREP) supervisats pel professor i cap del 

departament Josep Bordonau. 

3.2. Objecte 

L’objectiu del projecte consisteix en la instal.lació d’un miniaerogenerador, de baixa 

potència 750W, per a complementar la generació d’energia elèctrica procedent de mòduls 

solars fotovoltaics aïllats de la xarxa elèctrica, fent que la potència de la instal.lació 

sobrepassi lleugerament els 3kW. D’aquesta forma es completarà un sistema de generació 

elèctrica híbrida, amb fonts de generació solar i eòlica.  

Actualment es veu l’estratègia d’usar aquest tipus de plataformes com un pas endavant en 

sistemes de generació autònoms aïllats de la xarxa elèctrica. Donada aquesta tendència, el 

grup d’investigació GREP i les empreses participants del projecte, han vist en aquest tipus 

d’estratègia de generació híbrida en base a energies renovables  una important branca de 

recerca en línia, seguint les tendències del mercat a curt termini. 
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3.3. Àmbit d’aplicació de la instal.lació i abast 

El propietari de la instal.lació és Saft Power Systems Iberica, S.L (posteriorment AEG 

Power Solutions) i aquesta estarà ubicada en el terrat de l’Escola Tècnica Superior 

d’Enginyeria Industrial de Barcelona. 

L’aplicació de la instal.lació s’engloba dins del GREP, grup de recerca que pertany a la 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Per tant, el caràcter de la instal.lació és 

purament de recerca, sense cap tipus d’afany econòmic directe. 

3.4. Antecedents 

Actualment es disposa d’un sistema de generació d’energia elèctrica fotovoltaica aïllada de 

la xarxa de distribució pública. Aquest sistema està basat en camp de mòduls solars 

fotovoltaics, el suport, cablejat, proteccions, un banc de bateries de Ni-Cd, un regulador de 

càrrega i un inversor CC/CA. Actualment aquest sistema està alimentant a una càrrega 

electrònica que simula una font commutada. 

Se suposa una climatologia (vent i sol) favorable al terrat de l’escola degut a l’alçada de 

l’edifici i l’aïllament al voltant, per tant la zona del laboratori per a l’assaig d’una instal.lació 

d’aquests tipus sembla a priori idònea. Donades la latitud i longitud de l’emplaçament, es 

gaudeix d’un alt índex d’irradiació solar (en comparació amb la resta de la Unió Europea). 

En segon lloc, degut a l’alçada de l’edifici en el que es troba el laboratori de recerca del 

GREP (40m), el miniaerogenerador estaria situat en un emplaçament òptim per captar 

vents constants. 

Tal i com s’ha esmentat en el pagràf anterior, l’emplaçament de la instal.lació serà en la 

coberta del terrat de l’edifici de l’ETSEIB. Aquesta està perfectament condicionada per a la 

circulació d’un nombre limitat de persones (15) suficient per a la instal.lació i manteniments 

dels equips. 

3.5. Solucions a adoptar 

Els mòduls solars es troben en el terrat de l’edifici de l’ETSEIB, la resta d’equips necessaris 

per a la generació d’energia elèctrica (regulador de càrrega, bateries, inversor i càrrega 

electrònica) es troben dins de les instal·lacions del GREP, en l’edifici de l’ETSEIB planta 9. 
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Degut a la naturalesa de l’aerogenerador sols s’ha contemplat l’opció que aquest vagi al 

terrat, junt amb els mòduls solars. D’aquesta forma s’aprofitarà les canalitzacions i 

conductes existents pels quals passa el cablejat dels mòduls. 

Degut al caràcter científic de la instal.lació l’emplaçament més adequat dels equips es troba 

en el laboratori d’electrònica de potència en l’ETSEIB, excepte els mòduls solars. Es facilita 

així l’observació de les diferents paràmetres del sistema en un ambient de laboratori 

controlat. A més la majoria de l’electrònica requerida en la instal.lació presenta uns índexs 

de protecció, IP, amb els quals no es podrien utilitzar per l’exterior.  

L’aerogenerador es situarà darrera dels mòduls solars, per evitar que aquests els hi faci 

ombra i provoqui curtcircuit i deixin de produir energia elèctrica. D’aquesta forma s’obté un 

emplaçament òptim per a l’aerogenerador (degut a l’alçada de l’edifici) i es minimitza la 

distància del cablejat. 

Pel que fa a l’aerogenerador s’ha adoptat el model de ROPATEC WRE.007 de 750W.  Es 

tracta d’un aerogenerador d’eix vertical i de baix pes, 150kg. Aquest aerogenerador 

presenta una gran inèrcia mecànica i presenta un rang de velocitats del vent que van des 

de 4m/s fins a 14m/s, velocitat a la qual s’aconsegueix la potència nominal. 

Els aerogeneradors d’eix vertical tenen una robustesa mecànica en general bastant més 

alta que els d’eix horizontal, també tenen l’avantatge que no depenen de la direcció del 

vent; d’aquesta forma s’eliminen complicats sistemes d’orientació i frenada. L’alçada de 

l’aerogenerador és de 1.760mm i un diàmetre de gir de 750mm. 

L’alternador muntat en l’aerogenerador es un generador d’imants permanents trifàsic, 

subministrat juntament amb una resistència de fre. La funcionalitat d’aquesta resistència 

consisteix en descarregar les bobines del motor per evitar pics de tensió en les connexions i 

desconnexions del aerogenerador a les bateries, podent provocar la destrucció de l’equip. 

En cas que l’aerogeneraador arribi a detectar velocitats de 18-20 m/s també s’activarà el 

fre. 

3.6. Descripció General 

Tal i com s’ha anat documentant al llarg de l’escrit, la instal.lació consisteix en el muntatge, i 

connexió d’un aerogenerador de baixa potència a un equip de generació d’energia solar 

fotovoltaica aïllat de la xarxa elèctrica, per un projecte de desenvolupament dut a terme pel 

Grup de Recerca en Electrònica de Potència, de la UPC, juntament , i sota conveni amb la 

UPC, amb l’empresa Saft Power Systems Iberica, S.L, que lidera l’aportació de materials i 
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el suport en experiència d’altres empreses que també participen indirectament en el 

projecte. 

L’empresa participant del projecte de recerca, SPSI, i en nom d’aquesta, Eloi Naval, es fa 

responsable del manteniment dels equips cedits al grup de recerca durant la durada del 

projecte. 

Aquest projecte es pot classificar dins del Decret 363/2004, de 24 d’agost com a: 

“Instal·lacions amb memòria tècnica de disseny: instal·lacions senzilles que necessiten per 

a la seva identificació una memòria tècnica de disseny (MTD) amb l’objecte de proporcionar 

les principals dades i característiques de disseny de les instal·lacions i que permeti 

constatar el compliment de la reglamentació de seguretat vigent en els aspectes essencials 

o bàsics”. 

Específicament segons aquest decret, la instal.lació es pot agrupar en de: “Totes aquelles 

instal.lacions que, encara que no constin en cap dels grups anteriors, amb potència inferior 

a 3kW”. 

3.7. Instal.lació Solar Fotovoltaica 

La instal.lació fotovoltaica es caracteritza per ser silenciosa, de llarga duració (més de 25 

anys), elevada fiabilitat, baix manteniment i no produeix contaminació ambiental. Dins 

d’aquest grup es poden distingir tres principals subgrups: Camp Fotovoltaic; Ondulador o 

Inversor; Cablejat i Proteccions. 

 

3.7.1. Grup Generador Fotovoltaic 

Està formada per la connexió en sèrie i en paral·lel d’un grup de 16 mòduls solars 

fotovoltaics, encarregats de captar la llum del sol i transformar-la en energia elèctrica, 

mitjançant una generació de corrent continua proporcional a la irradiació solar rebuda. 

Els mòduls adoptats pertanyen al fabricant ISOFOTON, líder del sector, en concret el 

model de més potència, el model I-165 d’ISOFOTÓN, de tipologia monocristalina d’alt 

rendiment. 
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Les seves característiques principals són: 

 

Potència Màxima 165Wp 

Tensió a potència màxima 17.4V 

Corrent a potència màxima 9.48A 

Tensió en circuit obert 21.6V 

Corrent de curtcircuit 10.14A 

Altura (mm) 1.310 

Amplada (mm) 969 

Gruix (mm) 39,5 

Pes (kg) 16,5 

Taula 20. Característiques físiques  

Tal i com s’ha esmentat als primers paràgrafs, els mòduls s’instal·laran en el terrat de 

l’edifici de l’ETSEIB amb orientació sud, una inclinació de 25º respecte a l’horitzontal del 

terrat i un angle d’azimut de 0º. 

El sistema consta de quatre grups connectats en paral·lel i cada grup està format per 

quatre mòduls connectats en sèrie. 

3.7.2. Estructura de Suport 

L’estructura de suport utilitzada són els coneguts elements de suport ConSole 4.2. Els 

elements ConSole modular consisteixen en un suport universal per a plaques solars 

instal·lades en cobertes planes. Aquests elements estan fabricats en plàstic HDPE, cosa 

que li dóna una vida operativa elevada i sense manteniment.  

Amb la finalitat que els mòduls resisteixin la càrrega del vent és necessari col·locar un cert 

llast dins dels mòduls Console, ja preparats. Els materials recomanats per a l’ompliment 

dels elements consisteix en grava, pedres o manpostería.  

Aquests elements de suport presenten una inclinació fixa de 25º, oferint un equilibri entre 

inclinació i minimització de la resistència al vent. Aquestes estructures de suport estan 
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calculades per resistir l’acció del vent en les zones específiques de la instal.lació dels 

sistemes fotovoltaics, i segueixen les normes tecnològiques de l’edificació (NTE). Estan 

caracteritzats per una fàcil instal.lació i una gran resistència a les condicions outdoor 

d’erosió i desgast. 

3.7.3. Canalització de la línia elèctrica 

La canalització de la línia elèctrica s’efectua aprofitant les diferents entrades que existeixen 

en l’edifici amb la finalitat de no realitzar o fer les mínimes perforacions a les instal·lacions 

ja deteriorades de l’edifici. Aquesta es realitzarà amb un tub d’acer inoxidable de 25mm 

protegit per PVC des dels mòduls solars situat en el terrat de l’edifici fins a la planta nou, on 

es troba el laboratori de recerca del GREP. 

3.7.4. Línia elèctrica 

La línia elèctrica està dividida en dos trams en funció de la naturalesa de la corrent de pas.  

En un primer tram es realitza la connexió dels mòduls solars al regulador de càrrega. Degut 

a la llarga distància que s’ha de recórrer s’haurà de sobredimensionar el gruix del cablejat 

per disminuir la caiguda de tensió en un percentatge inferior al 1,5%. L’element d’aquest 

primer tram serà tripolar: un conductor serà el pol positiu, el segon serà el pol negatiu i 

finalment el tercer conductor serà el conductor de protecció (terra). S’utilitzaran conductors 

flexibles de coure de 6mm2 que connectarà cada branca de mòduls en paral·lel cap a la 

caixa de paral·lels situada en el laboratori. Per tant s’utilitzarà 8 conductors de coure de 

6mm2 que aniran des de la caixa de paral·lels (on hi haurà les proteccions pertinents) fins 

als mòduls solars. 

El segon tram de cablejat connectarà la caixa de paral.lels amb el regulador de càrrega. En 

aquest cas s’utilitzarà sols dos conductors (un pel pol positiu i un altre pel pol negatiu) de 

secció 25mm2. 

El següent tram consisteix en la connexió del regulador de càrrega a la caixa de connexions 

del bus de contínua. A l’igual que en el tram anterior s’utilitzarà un cablejat bipolar 

2x(1x25mm2). Posteriorment hi haurà la connexió des de la caixa de connexions cap a les 

bateries de Ni-Cd, altra vegada s’utilitzarà un conductor bipolar 2x(1x25mm2). A continuació 

es tornarà a connectar la bateria cap a la caixa de connexions i posteriorment a l’inversor 

de CC/CA. En tots aquests trams es continuarà utilitzant un connector bipolar 2x(1x25mm2). 

Finalment l’últim tram consistirà en la sortida d’alterna de l’inversor. En aquest cas 

s’utilitzarà un connector bipolar 2x(1x6mm2) per connectar la sortida de CA cap a la caixa 
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de proteccions de sortida, seguidament s’utilitzarà el mateix cablejat per connectar la 

càrrega.  

3.7.5. Regulador de Càrrega 

S’ha escollit com a regulador de càrrega el model C40 de XANTREX. Aquest regulador 

presenta una gran lleugeresa i una alta densitat de potència. Tot i que no inclou cap 

algorisme de commutació que faci treballar els mòduls en el seu punt de màxima potència, 

regula el punt de treball dels mòduls tals que s’optimitzi el procés de càrrega de les 

bateries. 

Les seves característiques principals es recullen en la següent taula: 

 

Tensió Nominal 48V 

Corrent de càrrega 40A 

Corrent de curtcircuit màxim  80A 

Consum de corrent  15mA 

Dimensions (Altura x Amplada x Gruix) 254mm x 127mm x 63.5mm 

Pes 1,6 kg 

 Taula 21. Característiques resum del regulador de càrrega  

 

3.7.6. Banc de Bateries 

El banc de bateries compleix la funcionalitat d’acumular l’energia elèctrica extreta dels 

mòduls per ser entregada a la càrrega quan aquesta ho requereixi. Així, doncs, compleix la 

funció d’un emmagatzament intermedi que en cas de no tenir sol o vent podria subministrar 

energia elèctrica durant una autonomia determinada. 
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El banc de bateries està format per 20 blocs del model HSL10 de HBLNife de capacitat 

igual a 105Ah (C5) 

 

Tipus Ni- Cd HSL10-2 

Voltatge 2,4V 

Capacitat 100h a 1,2V 105Ah 

Dimensions  132mm x 195mm x 349mm 

Pes 14 kg. 

Volum d’electròlit 1.800cc 

Reserva d’electròlit 515cc 

Taula 22. Característiques resum de les bateries  

Cada bloc està conformat per dos elements de1,2 V, per tant cada bloc són 2,4 V emprat. 

La ubicació serà a la sala del laboratori per a controlar-ne el manteniment. 

3.7.7. Inversor CC/CA 

Per tal de disposar d’energia CA a la sortida del sistema s’utilitza un inversor o ondulador 

que converteix la CC en CA. Són dispositius electrònics, que basant-se en tecnologia de 

potència, transformen la corrent contínua procedent del grup de bateries per generar una 

corrent alterna de la mateixa tensió i freqüència de la xarxa pública. 

S’ha escollit un inversor CC/CA amb transformador d’aïllament de XANTREX, de la família 

SW3048E, de 3,3kVA. XANTREX és una marca líder en convertidors d’electrònica de 

potència.  
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Les principals característiques de l’inversor es recullen en la següent taula: 

 

Tensió nominal d’entrada de CC 48V 

Rang de tensió d’entrada 44-66V 

Corrent màxima d’entrada 83A 

Tensió nominal de sortida de CA 230Vrms ± 2% 

Freqüència nominal 50Hz ±0.04% 

Potència contínua 3.300VA 

Sortida de corrent contínua 14A 

Sortida de corrent màxima 34A 

Eficiència (pic) 95% 

Factor de potència permès ±1 

THD total 3 – 5% 

Dimensions (Alçada x Amplada x Gruix) 380mm x 570mm x 230mm 

Pes 50kg. 

Taula 23. Característiques resum del inversor  
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Esq. 1. Característiques de la disposició elèctrica dels dieferents elements  

 

3.7.8. Proteccions 

Constitueixen una sèrie d’elements que actuen com a interfície d’interconnexió entre les 

diferents parts constituents amb la finalitat de protegir elèctricament tant els equips, com el 

personal tècnic. Com que en aquest cas no es realitzarà una connexió a xarxa, no és 

necessari la instal.lació dels equips de mesura normalitzats. Es recorda que l’objectiu del 

projecte consisteix en el disseny d’un sistema fotovoltaic aïllat de la xarxa de distribució 

pública. Donat aquest caràcter de recerca del projecte, serà habitual l’existència punts amb 

tensió a l’abast de l’enginyer de recerca. Per aquest motiu, s’ha instal·lat proteccions entre 

tots els elements i es delimitarà l’accés a la zona a personal qualificat. 

3.7.8.1. Caixa de paral·lels 

Aquest punt consisteix la unió dels mòduls solars al regulador de càrrega, en aquesta hi ha 

instal·lat un conjunt de fusibles de tall ràpids de 32A per línia seguit d’un diode de protecció 

als propis mòduls solars en cas que aquests entrin en un estat d’absorció de corrent. A 

continuació hi ha un varistor CIRPROTEC classe III, com a protecció atmosfèrica, en cas 

que hi hagi una sobretensió (per un llamp, per exemple) connectat a terra. Posteriorment es 

connecta al regulador de càrrega. 
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En aquest cas, degut a la simplicitat mecànica i robustesa, els fusibles faran d’interruptors 

per a la connexió i desconnexió dels mòduls. 

3.7.8.2. Connexió del regulador de càrrega a les ba teries  

Per a la protecció del regulador així com de les bateries s’ha emprat un magnetotèrmic 

unipolar de MERLIN GERIN C120 C63N. Per tal de tenir la línia de terra connectada en tot 

moment, es precisa que l’interruptor mai la desconnecti. Per aquest motiu s’ha instal·lat un 

magnetotèrmic unipolar en el pol positiu, deixant el negatiu connectat sempre i enganxat a 

terra. 

3.7.8.3. Connexió de les bateries a l’inversor CC/C A 

Per a la protecció de l’inversor, així com de tenir la possibilitat de connectar-lo o 

desconnectar-lo ràpidament, s’ha instal·lat un magnetotèrmic unipolar MERLIN GERIN 

C120 C100N. De forma anàloga, al que s’explica en el paràgraf anterior, per tal de mantenir 

el sistema de connexió a terra en tot moment (inclòs quan els magnetotèrmics estiguessin 

desconnectats) s’ha instal·lat un interruptor unifilar. 

3.7.8.4. Connexió de l’inversor CC/CA a la càrrega.  

Finalment en l’etapa de sortida de l’inversor CC/CA, avanç de la connexió de la càrrega, 

s’ha instal·lat un darrer equip de proteccions. En aquest cas, i degut a la naturalesa de la 

tensió CA, s’ha instal·lat a més d’un magnetotèrmic bipolar, un interruptor automàtic 

diferencial de 30mA amb l’objectiu de protegir a les persones en cas de qualsevol derivació. 

3.7.9. Connexió a terra 

Es connectaran a terra totes les masses metàl·liques de la instal.lació fotovoltaica, tant de 

la part de contínua com la d’alterna, de tal forma que no es modifiquin les condicions de la 

connexió a terra de l’edifici. D’aquesta forma qualsevol càrrega electrostàtica es derivarà 

cap a terra, evitant l’acumulació de càrregues estàtiques. 

De cada estructura de suport connectada en paral·lel es connectarà a terra mitjançant un 

conductor de coure de la mateixa secció que els conductors bipolars: 6mm2, per cada una 

de les quatre files connectades en paral·lel, fins a la caixa de paral·lels, punt on es 

reuneixen totes les connexions de terra i s’efectua la posterior derivació al terra de l’edifici. 

La resta d’elements metàl·lic (l’inversor CC/CA, el regulador de càrrega, l’estructura de 

suport de les bateries, el born negatiu de les bateries, la caixa de paral·lels...) també es 

connectaran al mateix punt de connexió a terra. El conductor que uneixi aquest punt de 

terra amb el terra de l’edifici, tindrà una secció de 25mm2. 
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A l’inversor CC/CA existeix aïllament galvànic entre l’etapa de sortida i l’etapa d’entrada 

mitjançant un transformador de 50Hz. 

3.8. Instal.lació Eòlica 

La instal.lació eòlica proposta està constituïda per un aerogenerador trifàsic de 750W. El 

seu model comercial és de la cas ROPATEC i la seva referència és WRE.007. 

Elements integradors del sistema eòlic: 

• Pales verticals de perfil aerodinàmic 
• Un eix directe. Amb generador elèctric acoblat. 
• Tub d’inèrcia. 
• Un mastil. 
• Resistència de fre. 
• Convertidor CC/CC de 48V 

3.8.1. Aerogenerador 

L’aerogenerador utilitzat és d’eix vertical (denominació en anglès VAT, Vertical Axis 

Turbine). Aquests aerogeneradors presenten una fiabilitat mecànica i són més robustos 

que els d’eix eòlic; són capaços de treballar en qualsevol direcció del vent independentment 

de l’orientació d’aquest. Presenta, també, un ampli rang de velocitats del vent amb les quals 

pot treballar i una gran lleugeresa mecànica. 

L’alternador es correspon a un generador síncron d’imants permanents. Té una potència 

nominal de 750W. La turbina eòlica mourà aquest alternador acoblat directament al seu eix, 

sense cap reductor de freqüència. El generador elèctric es situa dins del propi tub d’inèrcia 

de l’aerogenerador. Les avantatges que presenta aquest generador són: una gran 

resistència a la meteorologia,  baix manteniment, no requereixen d’elements dissipadors de 

calor. 

Potència Nominal 0.75kW 

Revolucions per minut 300-350 r.p.m. 

Pols 16 

Resistència 0.5Ω 

Eficiència 85-90% 

Taula 24. Característiques resum del generador  
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El rectificador està format per l’habitual pont de Greats, format per sis diodes. Aquests 

rectificaran la tensió alterna de la sortida del generador i amb un banc de condensadors 

posteriors es transformarà en una tensió contínua i amb unes oscil·lacions baixes. 

Posteriorment un convertidor CC/CC transformarà la sortida de contínua a una tensió 

contínua tal que optimitzarà el procés de càrrega de les bateries. 

 

Característiques tècniques de l’aerogenerador 

Potència a la sortida de l’eix (14m/s) 750W 

Velocitat mínima del vent  2m/s 

Velocitat a Potència màxima 14m/s 

Control de la velocitat del rotor Autoregulació aerodinàmica 

 Velocitat màxima de desconnexió No requereix 

Revolucions a potència màxima  340-360 r.p.m. 

Pes total (sense el màstil) 150kg 

Diàmetre del rotor 1.5m 

Area escombrada 2.25m2 

Tipus d’alternador Excitació permanent  multipol 

Transmissió elèctrica Brushless 

Voltatge en funció de les r.p.m 0-160V 

Pols 16 

Carregador de bateries 48V 

Taula 25. Característiques resum del generador 
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3.8.2. Estructura de Suport 

L’aerogenerador anirà fixat sobre una estructura de suport formada per un màstil 

troncocònic amb perfil hexagonal capaç de suportar el parell creat per la força del vent 

sobre l’aerogenerador i el propi màstil. 

Aquest màstil anirà recolzat i fixat sobre una estructura matricial metàl·lica que repartirà els 

esforços en diversos punts. Gràcies a aquesta estructura de repartiment de forces obtenim 

una forma de garantir l’estabilitat de la torre molt més econòmica, lleugera i de baix impacte 

mediambiental.  

3.8.3. Canalització de la línia elèctrica 

La canalització de la línia elèctrica estarà dividida en diversos trams. El primer d’ells serà la 

connexió de la sortida del generador eòlic a la resistència de fre. Aquest primer tram serà 

un dels més llargs ja que tindrà que unir l’aerogenerador situat en la terrassa de l’edifici fins 

a tres plantes per sota, on està el laboratori de potència. La secció d’aquest segon tram 

serà de 4 x 6mm2 per tal de garantir una caiguda de tensió inferior al 1,5% , tal i com marca 

el reglament electrotècnic de baixa tensió. 

Un segon tram anirà des de la resistència de fre fins a l’entrada del sistema format pel 

rectificador, format pel pont de diodes trifàsic juntament amb el convertidor CC/CC. La 

secció d’aquest segon tram serà la mateixa que la del tram posterior, 3 x 6mm2. 

Finalment s’unirà la sortida del convertidor CC/CC al banc de bateries. La secció d’aquest 

darrer tram serà de 2 x 4mm2. 

3.8.4. Resistència de descàrrega 

La Resistència de fre anirà connectada en sèrie amb l’aerogenerador, habitualment 

aquesta estarà desconnectada, però quan es produeixi una desconnexió de la càrrega 

connectada en el generador elèctric (o dit d’una altra manera, quan s’assoleixi un nivell de 

tensió en les bateries adequat) aleshores el corrent residual en les inductàncies equivalents 

del motor es descarregarà a traves d’esmentades resistències. 

3.8.5. Rectificador i Convertidor CC/CC 

El carregador de bateries subministrat per ROPATEC està format per dues etapes. Una 

primera està format per un convertidor CA/CC no regulat, i la segona etapa el constitueix un 

convertidor CC/CC regulat de tal forma que a la sortida entrega el perfil ideal per la càrrega 

de la bateria. 
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3.8.6. Proteccions 

Les proteccions utilitzades es basaran en els mateixos principis que les proteccions 

utilitzades en la part solar fotovoltaica: protecció d’equips i persones, i connexió o 

desconnexió dels diferents elements que formen part del sistema eòlic. 

Es important no connectar cap tipus de protecció entre aquesta línia, ja que d’aquesta 

forma es deshabilitaria la protecció contra sobretensions produïdes pel propi motor, 

d’aquesta forma també es descarreguen les pròpies inductàncies magnetitzants dels 

bobinats del motor en els casos en els que el convertidor CC/CC es desconnecta del 

aerogoenrador. 

Tal i com ja s’ha esmentat, és molt important seguir la recomanació de no connectar cap 

interruptor automàtic de potència entre l’aerogenerador i la resistència de fre. No obstant, si 

que ho és situar-la entre la resistència de fre i l’entrada del convertidor CA/CC.  D’aquesta 

forma tindrem el sistema format per l’aerogenerador i la resistència de fre amb la possibilitat 

de ser aïllat de la resta d’equips. En aquest cas s’utilitzarà un magnetotèrmic amb una 

corba característica tipus D (usual per a motors o elements inductius) de 16A. També és 

important afegir un magnetotèrmic per tal de detectar possibles fuges que es puguin produir 

en l’equip, així com un varistor per tal de descarregar la torre a terra en cas de la caiguda 

d’algun llamp. 

Un segon interruptor de potència es situarà entre el convertidor CA/CC i el banc de 

bateries. D’aquesta forma podrà tenir el carregador de bateries aïllat, en cas de possibles 

avaries o reconnexions.  En aquest cas s’utilitzarà un interruptor de 32A, amb un perfil de 

corba tipus C. 

Totes aquestes proteccions aniran muntades sobre un carril DIN dins d’una caixa metàl·lica 

de connexions amb un alt IP amb una finestra transparent de metraquilat. D’aquesta forma 

quedaran ben protegides de possibles accidents. 

Tots l’interruptor portaran una etiqueta descriptiva, de tal forma que sigui ràpidament visible 

quina és la funcionalitat d’aquests elements. 

3.8.7. Connexió a terra 

Tots els elements que intervenen en la instal.lació eòlica tindran una connexió a un punt de 

terra, tant la part de contínua com la d’alterna, situat dins de la caixa de paral·lels de la 

instal.lació fotovoltaica, d’aquesta forma s’evitaran possibles bucles de tensió. Això implica 

també la connexió del màstil (i per tant del generador) a terra.  Recordem que aquest punt 

de terra està unit al terra general de l’edifici de l’ETSEIB. 
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Esq. 2. Característiques de la disposició de la connexió per a la protecció contra 

descàrregues atmosfèriques per l’aerogenerador 
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3.9. Prescripcions Tècniques 

Les caixes d’interconnexió dels mòduls solars fotovoltaics, tenen un grau de protecció de 

IP55.  

Per a la connexió dels fusibles de protecció dels mòduls, el diodes d’antiretorn dels mòduls 

solars, el varistor s’emplearà una caixa metàl·lica de connexions amb obertura frontal amb 

un grau de protecció alt amb connexió a terra. 

Les característiques de dispar dels interruptors magnetotèrmics respondran als de tipus C 

per a la connexió de la carrega de CA, mentre que per a la protecció de l’aerogenerador 

s’emmelaran magnetotèrmics amb una corba tipus D. 

El cablejat podrà ser d’un o varis conductors i la tensió que hi haurà sempre serà inferior a 

0,6/1kV. La secció d’aquests conductors serà l’adequada a les intensitats i caigudes de 

tensió previstes. 

Els tubs que canalitzen el cablejat tindran un grau de protecció mecànica adequat a la seva 

ubicació, front a possibles riscos d’impacte. 

3.10. Instal·lacions requerides 

Donat el caràcter autònom de l’instal.lació no es requereix de cap servei (aigua, gas, 

electricitat,...) El sistema s’abasteix d’energia solar, pel que no suposa cap despesa 

energètica per l’ETSEIB. Sols es requereix electricitat per a l’alimentació dels equips de 

monitorització, consistents en dos oscil·loscopis i un PC, considerats com a equips de baix 

consum, menor a 400W. Per a aquests equips s’utilitza l’instal.lació elèctrica existent en el 

laboratori LIDE I, porta 9-8. 

3.10.1. Resistència de la coberta 

Per tal de fixar l’estructura en la coberta es va fer una anàlisi de diferents possibilitats. En 

primer lloc es va considerar la opció recomanada per el fabricant: fixar el aerogenerador 

sobre un bloc de formigó. No obstant, aquesta opció va quedar immediatament descartada 

donat el volum, i pes, que es requeria de formigó.  

Per solucionar aquest obstacle el catedràtic del departament de resistècia de materials i 

estructures a l’enginyeria, prof. Francesc Roure Fernandez, de la mateixa escola, ETSEIB. 

va proposar una solució en la que s’assegurava el següents punts: 
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• Resistència del terrat al pes de l’estructura 

• Resistència de l’estructura fins a ràfegues de vents superiors a 160km/h 

• Impossibilitat de retenció d’aigua de la pluja facilitant el drenatge de la coberta. 

En el corresponent aprtat d’Annexos es mostra el plànols de l’estructura proposada, així 

com les instruccions de muntatge i un llistat dels materials i dels cargols emprats. 

3.10.2. Interacció amb l’entorn 

S’han fet una sèrie de gestions per assegurar que es cobreixen les eventuals interaccions 

de la instal.lació amb l’entorn: 

• Contacte amb l’Institut Català de Tecnologia (ICT) per veure quina és la normativa 

aplicable. La conclusió és que no cal visar el Projecte, que cal complir el Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió i revisar si s’afecta la Ordenança sobre Paisatge Urbà 

de l’Ajuntament de Barcelona. 

• Contacte amb el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, per fer una revisió 

tècnica del projecte. Tenim el contacte amb el Sr. Josep Ma. Grau Osés, expert en 

camps eòlics, que revisarà el projecte. 

• Revisió del risc de caiguda de llamps. S’ha fet la consulta amb el prof. Ricard 

Bosch, del dept. d’Enginyeria Elèctrica de la UPC, expert en la matèria. 

• Revisió de la interacció amb altres equips. S’ha fet l’anàlisi de normatives i 

condicions de funcionament de l’equip de telefonia mòbil i del sensor de detecció de 

risc de llamps (Previstorm). En els dos casos, no hi ha problema de compatibilitat 

electromagnètica, doncs tots els equips compleixen la normativa. Tampoc hi ah 

problema d’interacció amb el sensor Previstorm, que només es veu afectat per 

sortides de fums o antenes de telefonia mòbil properes. 
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3.11. Posada en funcionament 

Un cop s’hagi realitzat la complerta instal.lació de tots els sistemes pertinents de la 

instal.lació es realitzarà els següents passos per a la verificació d’un correcte funcionament. 

Primerament, s’assegura que tots els interruptors estiguin desconnectats, així com els 

fusibles. 

Es mesurarà la tensió de cada un dels mòduls solars, així com la tensió de les bateries. 

Verificant que aquestes estiguin dins del rang recomanat pel fabricant. Si tot és correcte 

s’alimentarà l’inversor. 

Es mesurarà la tensió de sortida de l’inversor, així com la lectura d’harmònics per tal 

d’assegurar que el factor de distorsió és inferior al 5%. Tal i com determina el fabricant. 

Un cop connectats els mòduls, es mesurarà la caiguda de tensió que es produeix en el 

cablejat. D’aquesta forma ens assegurarem que sigui inferior al 1,5% tal i com es 

recomana. 

Un cop estigui  funcionant tot de forma correcta, de forma manual, es farà disparar el 

protector diferencial per veure que aquest funcioni correctament. 

Aquest procediment es repetirà per a la comprovació del funcionament del sistema eòlic. 

3.12. Operacions de manteniment i control 

Un cop realitzada la posada en funcionament de l’equip les operacions de manteniment 

seran escasses. Donat l’aplicació comercial de l’equip, no s’hauria d’accedir en l’instal.lació 

durant mesos.  Tal i com s’informa en les especificacions del producte, no es requereix de 

cap tipus de manteniment un cop el sistema estigui instal·lat. Solament es tindrà que 

accedir en el cas d’averies imprevistes. En aquests casos, solament personal tècnic 

especialitzat s’encarregarà de la seva reparació. 

Per tant, excepte en el cas d’incidències o  demostracions no s’hi haurà d’accedir al terrat. 

Donat l’aleatorietat d’aquestes, no es pot donar una freqüència de pas fixa. Per tal d’establir 

un precedent, durant el curs acadèmic 2004-2005 es varen realitzar cinc visites 

demostratives i cinc visites de manteniment. 
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En casos de reparacions serà necessari el.liminar la velocitat de rotació del 

miniaerogenerador. Donat que aquest no té cap mecanisme de parada de les pales, per 

tant per frenar-lo s’hauran de fixar cordes al cos de l’aerogenerador en el moment en el que 

aquest estigui parat per falta de vent. Donat el cas que l’aerogonerador estigui impulsat per 

la força del vent es tindrà que esperar fins que aquest pari, en aquest punt es fixarà el 

moviment amb cordes lligades a l’estructura de suport. És molt important, donat el risc, 

assegurar l’anclatge de les cordes enfront a cops de vent. 

En el cas dels mòduls solars es recomana cada dos mesos realitzar una neteja de la 

superfície amb aigua i un drap. 

Com a mesures de prevenció es seguirà el protocol establert fins ara: Bàsicament es 

limitarà el nombre de persones simultànies en el terrat a 15. En el cas d’operacions de 

manteniment o reparacions es realitzaran per personal qualificat. 

3.12.1. Personal d’accés a la coberta de l’edifici H 

El personal del departament d’enginyeria electrònica que haurà d’accedir al terrat serà: 

• Sergio Busquets Monge. Doctorand del grup de recerca i professor a ETSEIT. 

• Josep Bordonau Farrerons. Cap del grup i professor a l’ETSEIB. 

• Joan Rocabert Delgado. Doctorand del grup de recerca i PQS al DEE. 

Personal de l’empresa amb la que es té firmat el conveni: 

• Eloi Naval Barceló. 

Òbviament en el procés de muntatge i de desmuntatge, hi accedirà el personal d’obra 

especialitzat. 
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4. PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ 

Per al muntatge i verificació de la instal.lació, es preveuen les diferents tasques: 

Fase 1 : Disseny i Especificacions del sistema. 

• Revisió general del projecte i definició dels paràmetres més importants. 

• Disseny de l’estructura de suport dels mòduls solars i del aerogenerador. 

• Especificacions de proteccions i sistemes de seguretat a emprar. 

• Definició de la metodologia de muntatge i interconnexionat. 

Fase 2 : Adjudicació dels materials. 

Fase 3 : Muntatge i Instal.lació. 

• Fixació de l’estructura de suport als mòduls fotovoltaics. 

• Col·locació dels mòduls i interconnexions. 

• Muntatge i interconnexionat dels inversors. 

• Cablejat d’interconnexió dels diferents sistemes i connexió a terra. 

Fase 4 : Verificació i posada en funcionament. (sis tema fotovoltaic) 

• Revisió general de la instal.lació per a verificar el seu funcionament. 

• Posada en funcionament. 

Fase 5 : Muntatge i Instal.lació de l’aerogenerador   

• Muntatge de l’estructura de suport de l’aerogenerador. 

• Muntatge i Col·locació de l’aerogenerador. 

• Tirada de cable fins al laboratori. (Punt d’interconnexió) 

• Muntatge i connexió dels quadres elèctrics, carregador de bateries, resistència de 

fre. 
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• Instal.lació de les proteccions i connexió a terra. 

Fase 6 : Verificació i posada en funcionament. (sis tema Híbrid) 

• Revisió general de l’instal.lació per a verificar el seu funcionament. 

• Posada en marxa. 
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5. FOTOGRAFIES DE LA INSTAL.LACIÓ 
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6. Anàlisi Econòmic 

6.1. Pressupost del projecte 

Unitats Concepte Centre de cost Cost directe Cost indir ecte*

I. SISTEMA FOTOVOLTAIC -  €                         9.600,00 €                    
16 Panells fotovoltaics marca ISOFOTON  I-165 Wp ISOFOTON - 6.000,00 €                    
16 Consoles de suport (incluïdes) ISOFOTON - -
1 Inversor XANTREX SW3048 XANTREX - 2.500,00 €                    
1 Regulador Trace C60 XANTREX - 500,00 €                       
1 Transport ISOFOTON/XANTREX - 600,00 €                       

II. BATERIA DE NiCd -  €                         2.000,00 €                    
1 Bateria 48V NiCd model HSL10-2 SAFT POWER SYSTEMS - 2.000,00 €                    
1 Transport SAFT POWER SYSTEMS - 300,00 €                       
1 Importació SAFT POWER SYSTEMS - 125,00 €                       

III. GRUP AEROGENERADOR -  €                         6.300,00 €                    
1 Aerogenerador ROPATEC WRE007 ROPATEC - 3.700,00 €                    
1 Màstil (MST.700) ROPATEC - 2.200,00 €                    
1 Fre + Regulador de càrrega ROPATEC (inclòs) ROPATEC - -
1 Transport ROPATEC - 400,00 €                       

IV. INSTAL.LACIÓ DIVERSES 10.460,10 €              
1 Muntatge dels mòduls fotovoltaics, altres SAFT POWER SYSTEMS 4.781,10 €                -
1 Sistema hisament i muntatge aerogenerador SAFT POWER SYSTEMS 5.679,00 €                

V. MUNTATGE LABORATORI PLANTA 9 5.500,00 €                -  €                             

1
Cablejat i muntatge proteccions; Adequació de la 
sala, muntatge d'equips, muntatge de proteccions 

SAFT POWER SYSTEMS 5.500,00 €                -

VI. ENGINYERIA -  €                         9.500,00 €                    
1 Hores de dibuixos SAFT POWER SYSTEMS/GREP - 1.500,00 €                    
1 Dimensionament base aerogenerador UPC Dept. Estructures - 2.000,00 €                    
1 Projecte SAFT POWER SYSTEMS/GREP - 2.000,00 €                    
1 Direcció d'Obra SAFT POWER SYSTEMS - 2.000,00 €                    
1 Pla de Seguretat i Salut SAFT POWER SYSTEMS - 2.000,00 €                    

VII. CONVENI 10.750,00 €              -  €                             
1 Conveni SAFT Power Systems - UPC SAFT POWER SYSTEMS 10.750,00 €              -
1 Addendum al conveni SAFT POWER SYSTEMS 3.000,00 €                
1 Pàgina WEB del projecte SAFT POWER SYSTEMS 1.200,00 €                

VIII. MONITORITZACIÓ 3.000,00 €                -  €                             

1
Equips d'adquisició de dades, muntatge, 
calibració, programació, proteccions adicionals

UPC-GREP 3.000,00 €                -

SUBTOTAL 63.620,20 €  55.225,00 €    

*NOTA: en el cost indirecte s'han considerat totes les aportacions en materials o mà d'obra del projecte; són valors estimatius de fa 10 anys
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7. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT  

 

Dades de l’obra :  

Instal.lació aerogenerador de baixa potència en el terrat de l’edifici de l’escola        

  tècnica superior d’enginyeria industrial 

EMPLAÇAMENT: Diagonal 647, Terrat edifici ETSEIB,  

MUNICIPI: Barcelona 

PETICIONARI: Departament d’Enginyeria Electrònica 

Enginyer autor del projecte: Eloi Naval nº de col.legiat al CETIB 18967 

Tècnic redactor de l’estudi bàsic de Seguretat i Salut: 

Eloi Naval 

 

Dades tècniques de l’emplaçament:  

Topografia: Normal 

Característiques del terreny: resistència, cohesió, nivell freàtic. 

 No necessari per aquest tipus d’actuació 

Condicions físiques i ús dels edificis de l’entorn: 

Educacionals 

Instal·lacions de servis públics: 

Ninguna 
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7.1. COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE 

SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I  

SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

• INTRODUCCIÓ 

• PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

• IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

• MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

• PRIMERS AUXILIS 

• NORMATIVA APLICABLE 

 

7.1.1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les 

previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com 

informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 

previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les 

seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 

desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual 

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

En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista 

ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, 

desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel Coordinador 

de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció 

Facultativa. En cas d’obres de les Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a 

l’aprovació d’aquesta Administració. 
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Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’Incidències pel 

seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d’Incidències haurà de posar-se en 

coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-

contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes 

les mesures de seguretat i salut a l’obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avis a l’autoritat 

laboral competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 

La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà 

d’incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la 

Direcció Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 

treballadors, podrà aturar  l’obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de 

Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 

treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran 

de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

7.1.2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECU CIÓ DE 

L’OBRA 

L’article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva 

recollits en l’art. 15è de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre)” durant l’execució de l’obra i en particular en les següents activitats: 

a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja 

b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 

circulació 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

Instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de 

corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 
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e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels 

diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 

g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes 

h) L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que 

s’haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball 

i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que 

es realitzi a l’obra o prop de l’obra. 

Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els 

següents: 

1. L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de 

prevenció, d’acord  amb els següents principis generals: 

a) Evitar riscos 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

c) Combatre els riscos a l’origen. 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la 

concepció dels llocs de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i 

de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes 

del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica 

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 

influència dels factors ambientals en el treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors 
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2. L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels 

treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines 

3. L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 

treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les 

zones de risc greu i específic 

4. L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva 

aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 

determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la 

magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es 

pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

5. Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat 

garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, 

l’empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte 

d’ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l’activitat dels quals 

consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

7.1.3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra  

establertes a l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a 

continuació els riscos particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns 

d’ells es poden donar durant tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres 

feines. 

S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, 

caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura 

més adient pel treball que es realitzi. 

A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures 

d’edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles 

treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
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7.1.3.1. MITJANS I MAQUINARIA  

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

• Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

• Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitjes, grues...) 

• Riscos derivats del funcionament de grues  

• Caiguda de la càrrega transportada  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes) 

• Cops i ensopegades 

• Caiguda de materials, rebots 

• Ambient excessivament sorollós 

• Contactes elèctrics directes o indirectes 

• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

7.1.3.2. TREBALLS PREVIS 

• Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

• Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes) 

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Bolcada de piles de materials 
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• Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 

 

7.1.3.3. ENDERROCS 

• Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Projecció de partícules durant els treballs 

• Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes) 

• Contactes amb materials agressius 

• Talls i punxades 

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots 

• Ambient excessivament sorollós 

• Fallida de l’estructura 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Acumulació i baixada de runes 

 

7.1.3.4. MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

• Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes) 
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• Cops i ensopegades  

• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

• Caiguda de materials, rebots 

• Ambient excessivament sorollós 

• Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

7.1.3.5. FONAMENTS 

• Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

• Projecció de partícules durant els treballs 

• Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes) 

• Contactes amb materials agressius 

• Talls i punxades 

• Cops i ensopegades 

• Caiguda de materials, rebots 

• Ambient excessivament sorollós 

• Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
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• Contactes elèctrics directes o indirectes 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Fallides d’encofrats 

• Fallides de recalçaments 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Bolcada de piles de material 

• Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 

 

7.1.3.6. ESTRUCTURA 

• Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

• Projecció de partícules durant els treballs 

• Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes) 

• Contactes amb materials agressius 

• Talls i punxades 

• Cops i ensopegades 

• Caiguda de materials, rebots 

• Ambient excessivament sorollós 

• Contactes elèctrics directes o indirectes 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Fallides d’encofrats 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
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• Bolcada de piles de material 

• Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 

• Riscos derivats de l’accés a les plantes 

• Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

7.1.3.7. RAM DE PALETA 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Projecció de partícules durant els treballs 

• Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes) 

• Contactes amb materials agressius 

• Talls i punxades 

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots 

• Ambient excessivament sorollós 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Bolcada de piles de material 

• Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 

 

7.1.3.8. COBERTA 

• Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
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• Projecció de partícules durant els treballs 

• Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes) 

• Contactes amb materials agressius 

• Talls i punxades 

• Cops i ensopegades 

• Caiguda de materials, rebots 

• Ambient excessivament sorollós 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Caigudes de pals i antenes 

• Bolcada de piles de material 

• Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 

 

7.1.3.9. REVESTIMENTS I ACABATS 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Projecció de partícules durant els treballs 

• Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes) 

• Contactes amb materials agressius 

• Talls i punxades 

• Cops i ensopegades 

• Caiguda de materials, rebots 
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• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Bolcada de piles de material 

• Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 

 

7.1.3.10. INSTAL·LACIONS 

• Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

• Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes) 

• Talls i punxades 

• Cops i ensopegades 

• Caiguda de materials, rebots 

• Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

• Contactes elèctrics directes o indirectes 

• Sobresforços per postures incorrectes 

• Caigudes de pals i antenes 

 

7.1.3.11. RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE I MPLIQUEN RISCOS 

ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997) 

1. 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 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 

d’especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels 

treballadors sigui legalment exigible 
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3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa 

específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 

4. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments 

de terres subterranis 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

8. Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats 

pesats. 

7.1.4. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. 

A més,  s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la 

maquinària i les eines de treball. D’altra banda els medis de protecció hauran d’estar 

homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles 

treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

1. MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 

feines i circulacions dins l’obra 

• Senyalització de les zones de perill 

• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a 

l’interior de l’obra com en relació amb els vials exteriors 

• Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 

càrrega i descàrrega 
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• Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

• Els elements de les Instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants 

• Fonamentació correcta de la maquinària d’obra 

• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions 

periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, frenada, 

blocatge, etc 

• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra 

• Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat 

• Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels 

elements (subsòl, edificacions veïnes) 

• Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de protecció de 

rases 

• Utilització de paviments antilliscants.  

• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

• Col·locació de xarxa en forats horitzontals 

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 

• Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades 

• Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides 

• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 

2. MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de 

partícules 

• Utilització de calçat de seguretat 

• Utilització de casc homologat 
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• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà 

establir punts d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat 

homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 

agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 

sorollosos 

• Utilització de mandils 

• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d’un operari en els 

treballs amb perill d’intoxicació. Utilització d’equips de subministrament d’aire 

3. MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

• Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la 

calçada s’ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament 

ha d’impedir que persones alienes a l’obra puguin entrar. 

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en 

relació amb els vials exteriors 

• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 

càrrega i descàrrega 

• Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels 

elements (subsòl, edificacions veïnes) 

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 

  

7.1.5. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la 

normativa vigent. 

S’informarà a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 

s’hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc ben 
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visible, d’una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 

ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

7.1.6. NORMATIVA APLICABLE 

• Directiva 92/97/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92). 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud que deben aplicarse en las obras 

de construcción temporales o móviles. 

• RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97). 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción. 

Transposición de la Directiva 92/95/CEE. 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatoriedad de inclusión de Estudio de Seguridad e 

Higiene en proyectos de edificación y obras públicas. 

• Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95). Prevención de riesgos 

laborales. 

Desarrollo de las siguientes disposiciones: 

• RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97). Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

• RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97).Disposiciones mínimas en materia de 

señalización, de seguridad y salud en el trabajo. 

• RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Modifica y 

deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

• RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual 

de cargas que entrañe riesgos, en particular, dorsolumbares para los 

trabajadores. 
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• RD 488/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 

incluyen pantallas de visualización. 

• Orden de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/67) 

Normas complementarias de Reglamento sobre seguridad de los trabajadores 

con riesgo de amianto. 

• RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/69). 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la erosión al oído 

durante el trabajo. 

• Orden de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 y 17/03/71). 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

Corrección de datos: BOE: 06/04/71. 

Modificación: BOE: 02/11/89. 

Derogados algunos capítulos por: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 

486/1997, RD 

664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 y RD 1215/1997. 

Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos 

medios de protección personal de trabajadores: 

• R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74: N.R. MT – 1: Cascos metálicos. 

• R. de 28 de junio de 1975 (BOE: 01/09/75: N.R. MT – 2: Protectores auditivos. 

• R. de 28 de junio de 1975 (BOE: 02/09/75: N.R. MT – 3: Pantallas para soldadores. 

Modificación: BOE 24/10/75. 

• R. de 28 de junio de 1975 (BOE: 03/09/75: N.R. MT – 4: Guantes aislantes de 

electricidad. Modificación: BOE 25/10/75. 

• R. de 28 de junio de 1975 (BOE: 04/09/75: N.R. MT – 5: Calzado de seguridad contra 

riesgos mecánicos. Modificación: BOE 27/10/75. 
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• R. de 28 de junio de 1975 (BOE: 05/09/75: N.R. MT – 6: Banquetas aislantes de 

maniobras. Modificación: BOE 28/10/75. 

• R. de 28 de junio de 1975 (BOE: 06/09/75: N.R. MT – 7: Equipos de protección 

personal de vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. 

Modificación: BOE 29/10/75. 

• R. de 28 de junio de 1975 (BOE: 08/09/75: N.R. MT – 8: Equipos de protección 

personal de vías respiratorias: filtros mecánicos. Modificación: BOE 30/10/75. 

• R. de 28 de junio de 1975 (BOE: 09/09/75: N.R. MT – 9: Equipos de protección 

personal de vías respiratorias: mascarillas autofiltrantes. Modificación: BOE 31/10/75. 

• R. de 28 de junio de 1975 (BOE: 10/09/75: N.R. MT – 10: Equipos de protección 

personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco. 

Modificación: BOE 01/11/75. 

Normativa de ámbito local (ordenanzas municipales) 

• RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97). 

Protección a los trabajadores contra los riesgos relacionados con la erosión de 

agentes biológicos durante el trabajo. 

• RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97). 

Protección a los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo. 

• RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 

• RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 
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Transposición de la Directiva 89/65 CEE sobre utilización de lo equipos de 

trabajo.Modifica y deroga algunos capítulos de la “Ordenanza de Seguridad e 

Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971). 

• Orden de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52). 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la 

construcción. 

Modificaciones: Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53). Orden de 23 

de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66). Art. 100 a 105 derogados por Orden de 

20 de enero de 1956. 

• Orden de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII. Art. 66 a 74 (BOE: 

03/02/40). 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene. 

• Orden de 28 de agosto de 1970. Art. 1 a 4, 183 a 291 y Anexos I y II (BOE:05/09/70; 

09/09/70). 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 

• Orden de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86). 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligado el 

estudio de Seguridad e Higiene. 

Corrección de errores: BOE: 31/10/86. 

• Orden de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87). 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para 

su cumplimiento y tramitación. 

• Orden de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87). 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 

poblado. 

• Orden de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77). 
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Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Modificación: Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE: 24/04/90). 

• Orden de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88). 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de 

Elevación y Manutención referente a grúa torre desmontable para obras. 

Modificación: Orden de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90). 

• Orden de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84). 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto. 

7.2. DISPOSICIONS LEGALS. ESTAT CENTRAL 

Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT) segons el RD 842/2002, de 2 

d’agost 

Instruccions tècniques complementàries ITC BT 02, 03, 04, 05, 08, 10, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 30 i 40. 

Ordenança dels usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona.  

BOP 19-6-1999 

Artícle 46. Usos admesos en terrats. 

Decret  363/2004,  de  24  d’agost,  pel qual  es  regula  el  procediment 

administratiu per a l’aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió. 

Reial  decret  2818/1998,  de  23  de  desembre,  sobre  producció  d’energia 

elèctrica   per   instal·lacions   alimentades   per   recursos   o   fonts   d’energia 

renovables, residus i cogeneració. 

Normes UNE d’aplicació. 

Normes particulars de les empreses  distribuïdores d’energia elèctrica en baixa 

tensió. 
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Resolució  de  31  de  maig  de  2001,  de  la  Direcció  General  de  Política 

Energètica y Minas, per la qual s’estableix el model de contracte tipus i el 

model de factura per a instal·lacions  solars fotovoltàiques connectades a la 

xarxa de baixa tensió. 

Decret  352/2001,  de  18  de  desembre,  sobre  procediment  administratiu 

aplicable a les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa 

elèctrica. 

Reial   decret   1663/2000,   de   29   de setembre,   sobre   connexió   de 

instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió. 
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8. Estudi d’impacte Ambiental 

L'anàlisi ambiental té com a objectiu identificar, descriure i valorar els efectes 

previsibles d’un sistema híbrid pot provocar sobre els recursos naturals i el medi 

ambient. Per tant s’evalua el possible impacte en totes les fases del projecte. 

 

En el cas del sistema híbrid de l’ETSEIB dir que l’impacte major va ser el sistema eòlic, ja 

que a pesar de l’estructura projectada, un cop instal·lada l’aerogenerador i la rotació vertical 

de l’eix  va provocar problemes de vibracions a tot l’edifici en entrar en ressonància amb el 

propi edifici, provocant malestar i soroll a les plantes de l’edifici immediatament per sota de 

la coberta de l’edifici. Un problema greu que no es va poder solucionar en un primer 

moment, i que per aquest motiu es va haver de frenar l’aerogenerador i esperar una solució 

tècnica convincent per part del fabricant per intentar esmorteir la vibració generada per la 

turbina eòlica. 

 

El problema principal que presenten aquest tipus de sistemes instal.lats en cobertes és el 

pes a suportar i l’estat vibracional entre el sistema generador eòlic i l’edifici. 

 

8.1.  Fase de disseny 

En aquesta fase, cal buscar l’emplaçament òptim per tal que la instal.lació  no generi un fort 

impacte visual a la zona. És molt difícil trobar un punt on es tingui un impacte visual nul i 

alhora sigui la millor ubicació per rebre el vent desitjat, en el cas de la coberta de l’ETSEIB 

es va decidir ocupar un lloc central de la coberta, primant l’impacte visual. Els vents 

registrats es van demostrar com a més que suficients, arribant en un primer moment a 

aconseguir velocitats de 60 km/h. 

8.2. Fase de Construcció 

Durant la fase de construcció es pot dir que l’impacte sobre la flora de la zona va ser 

inexistent al tractar-se d’un ambient urbà,  tampoc hi van haver moviments de terra, 

anclatges o construcció de fonaments, ara bé si que va afectar l’accés a la coberta, al 

preveure’s un fort augment de trànsit de persones a la coberta es va haver de accelerar la 

instal.lació de baranes i protocolaritzar l’accés a la coberta per seguretat de les persones i 

els equips. La instal.lació es va realitzar amb l’objectiu de que no fos permanent i en 

qualsevol moment hi hagués la possibilitat de desmuntar-la i deixar la coberta com abans 

de la instal.lació.  
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8.3. Fase d’operació 

Pel que fa a la fase d'operació, dir és una de les més importants en la mesura de que es 

poden produir més impactes de soroll, vibració, visual, etc. 

 

Ja s’ha comentat anteriorment que l’aerogenerador és el que genera més impacte 

vibracional i de soroll. El camp  fotovoltaic no genera impacte en aquest sentit, encara que 

una vegada es consideri que la instal.lació ja no compleix el fet de generar segons les 

necessitats es dongui per acabat el cicle operatiu de la mateixa i es decideixi desmantellar 

el sistema híbrid complet. Llavors s’ha de considerar la recol.leció i posterior reciclatge dels 

components del camp fotovoltaic i les diferents parts que composen el aerogenerador i 

estructura. 
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Conclusions 

Per a necessitats i disponibilització d’energia elèctrica en llocs remots (aplicacions de 

Telecomunicacions) es imprescindible tenir un sistema híbrid de generació elèctrica, 

redundant i funcionant en paral.lel. Cal aprofitar doncs al màxim les possibilitats d’incloure 

en la matriu de generació fonts d’energia renovable provinents del sol i del vent. 

Una de les conclusions és que és viable treballar amb aquestes fonts sense que la fiabilitat 

es vegi compromesa i a un cost raonable, sempre pensant en la dificultat de poder 

alimentar el lloc remot desde la xarxa de distribució comú. 

El concepte de modularitat en potència és possible, facilitant la operativitat i reduïnt al final 

costos de producció i muntatge d’aquests sistemes. 

S’ha vist que la segona derivada de l’estudi teòric dels escenaris de la primera part, va 

sorgir un projecte real amb col.laboració entre la universitat i les empreses, amb l’objectiu 

de dur a terme una primera instal.lació pilot a l’estat espanyol per a un sistema híbrid 

(vent+sol) en un terrat urbà i poder estudiar el comportament. 

L’experiència va ser molt important tant per la universitat com per a les empreses 

involucrades. En el cas de l’empresa SAFT POWER SYSTEMS hi va haver un impacte en 

forma de desenvolupament de producte direccionat a aquests sistemes híbrids en forma de 

conversor multiplataforma per a sistemes híbrids. 

Els doctorands de la UPC van poder estudiar i evaluar el funcionament d’una instal.lació 

real i monitoritzar durant un bon període de temps la instal.lació. També l’impacte positiu  

pels estudiants de l’escola en general, va ser important durant tots aquests anys ja que van 

poder gaudir d’un laboratori pioner. 

El reciclatge dels materials que formen part d’un sistema híbrid és cabdal per tancar el 

cercle virtuós de la generació renovable. És evident que cal tenir en compte els costos de 

l’eventual retirada d’elements que poden tenir impacte mediambiental com per exemple les 

bateries.  
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Agraïments 

Agraeixo l’ajuda i el suport especial dels companys del GREP a l’hora de la confecció de la 

memòria tècnica del projecte d’instal.lació del laboratori i instal.lació al terrat de l’escola i en 

especial el Josep Bordonau  per les orientacions corresponents a tot el procés d’elaboració 

del projecte.  
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