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1. DENTIFICACIÓ 

 

PROJECTE 

Projecte Executiu d’instal·lació solar fotovoltaica de 44,8kWp / 40kW al Camp de Futbol Municipal Josep Seguer de 
Parets del Vallès (Barcelona) amb modalitat d'autoconsum col·lectiu a través de xarxa pròxima de BT amb 
excedents no acollida a compensació. V1. 

 

EMPLAÇAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ 

Camp de Futbol Municipal Josep Seguer 

C/ Víctor Català, s/n 

08150 PARETS DEL VALLÈS (Barcelona) 

Referència cadastral:  6629402DG3062N0001LP 

CUPS de la instal·lació elèctrica convencional:   ES0031405317660001AW0F 

Coordenades: 

UTM:   X= 436.468    Y= 4.602.718     FUS= 31T     EL·LIPSOIDE= ETRS89 

Geogràfiques:  LONGITUD= 2º 14' 16,56''E     LATITUD= 41º 34' 25,04''N      

Dades obtingudes de: 

- http://pcivil.icgc.cat/pcivil/map.jsp 
- http://www.ign.es/wcts-app/ 

 

PROMOTOR  I  TITULAR 

AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS 
NIF: P0815800H 

C/ Major, 2-4 

08150 PARETS DELS VALLÈS (Barcelona) 

Persona de contacte: 

Marta Rodríguez Jiménez 

Àrea de Territori i Sostenibilitat 

C/ Major, 1 

08150 PARETS DELS VALLÈS (Barcelona) 

telèfon:  691 367 646 / 935 739 999 

e-mail:  marta.rodriguez@parets.cat 

 

AUTOR DEL PROJECTE 

Xavier Abella Vivancos 

NIF: 39.184.926-X 

titulació: enginyer industrial, col·legiat Nº: 15.627 al COEIC 

mòbil: 676 382 512 

e-mail:  xavier.abella@gmail.com 

2. OBJECTE 

Aquest document té com a finalitat: 

 Donar la informació nessària i suficient per construir la instal·lació fotovoltaica descrita en els propers punts. 

 Complementar la documentació necessària per sol·licitar llicència d’obres a l’Ajuntament de Barcelona. 

 Complementar la documentació necessària per legalitzar la instal·lació. 

3. ANTECEDENTS 

No n'hi ha. 
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4. NORMATIVA D’APLICACIÓ 

Es destaquen les principals entre totes normes aplicables: 

CONSTRUCCIÓ I INSTAL·LACIONS 

 Reial Decret 314/2006, aprovació del Codi Tècnic de l’Edificació. I posteriors modificacions. 

ELECTRICITAT 

 Reial Decret 842/2002, aprovació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i posteriors modificacions. 

A tenir en compte l'Annex 1 de la ITC-40. 

 Guia Vademecum d’instal·lacions d’enllaç a la xarxa de BT de FECSA-ENDESA. 

 Guia Tècnica de condicions sobre la connexió a la xarxa de distribució de BT d’ENDESA de fonts d’energia 
solar fotovoltaica de potencia nominal no superior a 100kVA. 2a Edició. 

 Separata d’equips de mesura per a instal·lacions fotovoltaiques de BT a la xarxa de FECSA-ENDESA. 
Annex 2 v1. 

FOTOVOLTAICA 

 Decret Llei 16/2019, mesures urgents a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables. 

 Reial Decret 244/2019, condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia 
elèctrica. 

 Guía Profesional de Tramitació de l'Autoconsum de l'IDAE. 

 Reial Decret 1699/2011, regulació de la connexió a xarxa de productors elèctrics de petita potència. 

 Plec de condicions tècniques de les intal·lacions solars fotovoltaiques de connexió a xarxa de l'IDAE. 

MUNICIPAL 

 Ordenances Municipals d'Edificació. 

 Ordenança Reguladora de la Incorporació de Sistemes de Captació d’Energia Solar per a la Producció 
d’Aigua Calenta en Edificis i Construccions. 

 Ordenança Municipal de la Gestió Controlada dels Residus d'Obra. 

RESIDUS 

 Reial Decret 105/2008, regulador de la producció i gestió de residus de la construcció i demolició. 

 Decret 89/2010, regulador dels enderrocs d’obra i altres residus en la construcció. 

PREVENCIÓ RISCOS LABORALS 

 Llei 31/1997, de prevenció de riscos laborals.  

 Reial Decret 614/2001, seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric. 

5. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA 

5.1 DESCRIPCIÓ DE L'EMPLAÇAMENT 

El Camp de Futbol Municipal Josep Seguer en el seu aspecte actual es va inaugurar el 10 de juny de 2000. Duu el 
nom de Josep Seguer en homenatge a aquest futbolista paretà que va arribar a internacional i va jugar amb el FC 
Barcelona entre 1940 i 1957. Segons dades del cadastre ocupa una superfície total de 16.698m

2
.  

És un complex esportiu format per un terreny de joc de gespa artificial per a la pràctica del futbol de 100 x 65 m, amb 
graderia en un lateral per a 336 espectadors parcialment coberta i que configura  un cos d'edifici destinat 
principalment a vestidors, un segon edifici independent destinat únicament a vestidors, un tercer edifici independent 
destinat a bar i oficines, un altre cos d'edifici que segueix la tanca amb el C/ Víctor Català destinat a sales tècniques i 
magatzems, més un terreny de futbol 7 i  una superfície enjardinada de 2.140 m

2
. 

Les cobertes dels edificis es troben en bon estat de conservació. La sala tècnica amb el Quadre General de Mesura, 
Protecció i Distribució del complex té espai suficient per allotjar els nous equips electrònics i quadres elèctrics. 

5.2 CLASSIFICACIÓ  

Hi ha diferents normes que la classifiquen: 

 Grup b.1.1 (generador solar fotovoltaic), segons RD 413/2014. 

 Modalitat de subministrament amb autoconsum col·lectiu a través de xarxa pròxima amb excedents no 
acollida a compensació, segons RD 244/2019. Hi haurà l'únic Productor i varis Consumidors a menys de 
500m, un dels quals serà el propi Camp de Futbol. 
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 Annex III grup 1 subgrup 12  “Fabricació d’energia elèctrica de potència inferior a 200 kW”, segons el Decret 
136/1999 de 18 de Maig, que és el  Reglament de desenvolupament de la llei 3/1998.  La instal·lació FV no 
suposa un canvi substancial a l’activitat de l’ens titular per tant es pot incorporar a l’activitat principal 
actualment autoritzada. De fet l'ens titular ja es posseïdor d'altres instal·lacions fotovoltaiques similars en 
altres edificis de la seva propietat. 

5.3 GENERADOR FV 

És el conjunt de mòduls FVs, amb la seva estructura de suport i cablejat elèctric. Els mòduls generen corrent elèctric 
continu d’intensitat proporcional a la irradiància solar. 

EMPLAÇAMENT: 

L'emplaçament de la instal·lació fotovoltaica estarà en 4 cobertes del complex: 

- Marquesina sobre la tribuna (part central de la graderia). 
- Dos trams de coberta de l'edifici darrera la tribuna. 
- Coberta de l'edifici vestidors. 
- Coberta de l'edifici bar.  

TIPUS DE COBERTES: 

La marquesina per sobre la tribuna de la graderia és una coberta de xapa d'acer grecada amb 10º de pendent. 
Muntada sobre estructura metàl·lica visible i accessible per la part inferior, ancorada a la edifici i la graderia. Només 
transitable a efectes de manteniment. 

Les altres cobertes dels edificis són invertides amb capa de grava exterior. Són planes i només transitables a efectes 
de manteniment. 

GRAU D’INTEGRACIÓ:  

Com a regla general cada subcamp del generador FV estarà orientat en les mateixes direccions principals de l'edifici 
on es situen  per buscar una bona integració arquitectònica i facilitat constructiva. L'estructura de suport dels mòduls 
tindrà només 15º de pendent i els mòduls en posició apaisada per minimitzar els efectes de la càrrega de vent. 

El grau d'integració es defineix com "sobreposat”.  

Serà visible des dels blocs d'habitatges més propers, si bé l'estructura del generador sobresurt poc de les cobertes i 
l'aspecte visual no es molt disruptiu respecte aquest entorn. Serà poc visible des de l'interior del complex esportiu. 
No causarà problemes d’enlluernament per reflexió solar a altres edificacions o activitats properes. 

ORIENTACIÓ:  

L'azimut del generador seguirà la direcció principal de les cobertes de S36ºW o S5ºW les estructures donaran un 
pendent de 15º. Tanmateix, pel fet de que la part de marquesina té un pendent de 10º la part del generador que 
conté tindrà realment orientació S69ºW i 18º d'inclinació. 

SEPARACIÓ ENTRE FILES: 

La separació entre files serà de 1,9m. Aquest pitch respectarà el criteri de l'IDAE per a instal·lacions fotovoltaiques.  

OMBRES:  

Caldrà esporgar els arbres propers de l'interior del complex tant com sigui possible. 

L'arbrat s'ha tingut en compte en el disseny elèctric del sistema FV, en la configuració de sèries elèctriques (strings) i 
elecció dels inversors amb dos seguidors del punt de màxima potència.  

PÈRDUES 

Les pèrdues de captació teòriques respecte el màxim degudes a la orientació i la inclinació en promig ponderat són 
del 10,58% i les pèrdues per ombres s'estimen en un 2%. Així doncs, les pèrdues de captació solar seran del 
12,58% que és un percentatge assumible en aquest cas en que es pretén construir un generador simple i eficient, 
que aprofiti l'espai disponible i que no sigui gaire visible des de l'exterior. 

Nº DE MÒDULS FV: 

128 mòduls de silici monocristal·lí i marc d’alumini, de potència unitària 350Wp. Tindran una superfície de captació 
conjunta de 221,7m

2
. 

El mateix disseny permetria utilitzar mòduls de la mateixa gama amb potència unitària lleugerament diferent segons 
disponibilitat del mercat en el moment d'executar el projecte. Probablement es podria utilitzar un mòdul entre 335 i 
365Wp sense altres canvis en el sistema.  

POTÈNCIA PIC:  

La potència pic total del generador FV serà de 44,8kWp. 

POTÈNCIA NOMINAL: 

La potència nominal total del sistema FV serà de 40kW entregats per dos inversor trifàsic de connexió a xarxa iguals 
de potència unitària 20kW. 
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5.3.1 ESTRUCTURA 

Especial per a instal·lacions FVs del prestigiós fabricant local C-SOLAR. Basada en perfileria T-slot en alumini extruit 
d'alta resistència EN AW-6082 T6 anoditzat i cargoleria en acer inoxidable A2-70. 

En la part de cobertes invertides planes s'utilitzarà estructura model CSWIND amb inclinació de 15º. Anirà llastrada 
amb blocs de formigó i no necessitarà cap altra fixació. Per tant no es comprometrà la impermeabilització d'aquestes 
cobertes. 

En la part de coberta de xapa aquesta anirà fixada amb cargoleria directament a la xapa també amb inclinació de 
15º. Tindrà els accessoris de goma corresponents que eviten totalment la filtració d'aigua. 

La càrrega de llast i els punts de fixació estaran distribuïts com s'indica en els plànols d'estructura, per seguir les 
condicions de disseny del model d'estructura emprada i en conseqüència també el compliment la norma CTE DB 
SE-AE.

 

5.3.2 MÒDUL FOTOVOLTAIC 

Marca HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS, del prestigiós grup Hyundai Heavy Industries de Corea del Sud, model 
HIE-S350SG de 350Wp de silici monocristal·lí i tecnologia PERC Shingled,  amb marc d’alumini anoditzat. El silici 
monocristal·li i la novedosa tecnologia PERC Shingled permet obtenir molta energia per unitat de superfície i mostra 
un bon comportament enfront ombres i punts calents i bona resistència mecànica a impactes i condicions climàtiques 
extremes. A la vegada el fabricant proporciona una extensa garantia de producte. 

Les seves característiques principals són: 

 340 cèl·lules de 6'' monocristal·lines PERC i muntades amb tecnologia Shingled. 

 2 didodes de by-pass. 

 Uoc = 45,4 V  (en STC) 

 Isc = 9,6 A  (en STC) 

 Umpp = 37,6 V  (en STC) 

 Impp = 9,31 A  (en STC) 

 dimensions = 1622 x 1068 x 35 mm 

 superfície = 1,73m
2
 

 pes = 19,8kg 

 tolerància de potència =  -0 / +3% 

 pèrdua de potència en PMP per temperatura =  -0,34% / ºC 

 lliures de LID i PID. 

 garantia de producte 20 anys. 

 garantia de potència nominal  25 anys amb pèrdua màxima del 3% primer any i  0,7% anys successius. 

 20,2% d'eficiència. 

 amb marcatge CE. 

Si bé el mòdul té bones prestacions mecàniques enfront impactes i experiències recents d'instal·lacions 
fotovoltaiques en edificis annexes a camps de futbol no han sofert rotures, es demanarà a l'empresa instal·ladora 
que aporti 2 unitats noves amb la finalitat de tenir recanvi disponible en el futur.  

5.3.3 CONFIGURACIÓ ELÈCTRICA  

La configuració elèctrica del generador FV està basada en les múltiples combinacions d'espai disponible, orientació 
dels móduls i ombres, per la qual cosa s'ha fet un disseny amb dos inversors i en que  cada inversor té dos MPPTs. 
Així doncs, s'han fet  dos strings (sèries elèctriques) de 18 mòduls, quatre de 16 móduls i dos de 14 mòduls 
connectats com s'indica en l'esquema unifilar.  

La sèries de mòduls (strings) tenen les següents característiques elèctriques en condicions STC:  

 

En el plànols es pot veure la seva implantació.   

1 MÒDUL

STRING

14 MÒDULS

STRING

16 MÒDULS

STRING

18 MÒDULS

Ppic [Wp] 325 4.550 5.200 5.850

Uoc [V] 45,4 635,6 726,4 817,2

Isc [A] 9,6 9,6 9,6 9,6

Umpp [V] 37,6 526,4 601,6 676,8

Impp [A] 9,31 9,31 9,31 9,31
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5.4 INVERSOR 

Aquest aparell electrònic  transforma el corrent elèctric continu generat pels mòduls FVs en corrent altern trifàsic de 
3x230/400V i 50Hz amb forma d’ona sinusoidal, de les mateixes característiques que la xarxa on es connectarà la 
instal·lació. 

Hi haurà dues unitats iguals, de la prestigiosa marca SMA. 

Les principals característiques tècniques del model Sunny TriPower STP 20000TL-30 són: 

 potència nominal =  20kW 

 tecnologia TL. 

 factor potència =  autoajustable entre 0,8 i 1 

 nombre MPPT = 2 

 rang tensió CC =  188 (arrencada) - 1000V 

 rang tensió MPP =  320 – 800V 

 euro-rendiment =  98% 

 dimensions =  661 x 682 x 264mm  

 pes =  51kg 

 servidor web integrat. 

 soroll típic a ple rendiment <30dB. 

 desconnectador de DC. 

 IP65. 

 autoconsum stan-by:   < 1W 

Com a opcionals es demanaran amb display i varistors (protecció contra sobretensions) al costat de CC.  

Estaran situats a l'interior de la sala tècnica del quadre general QGMPD. La sala disposa d'un pany de paret lliure 
amb espai suficient, per allotjar els inversors i els quadres elèctrics relacionats. 

 

Aquest aparell de connexió a xarxa de BT trifàsica,  que funciona com a font de corrent i incorpora totes les 
proteccions de xarxa que fixa la legislació estatal aplicable: 

 Control de màxima i mínima tensió:  tarat entre 340 i 440 V. 

 Control de màxima i mínima freqüència :  tarat entre 49 i 51 Hz. 

 Protecció contra treball en illa. 

 Separació galvànica entre el circuits de CC i CA amb tecnologia equivalent a transformador. 

 Tindrà marcatge CE i tots els certificats necessaris per al compliment de la normativa espanyola i catalana. 

5.5 PUNT DE CONNEXIÓ A XARXA INTERIOR 

La connexió de la instal·lació FV d'autoconsum es farà a la xarxa interior de BT del complex esportiu. A la sala 
tècnica que allotja el quadre general elèctric QGMPD  

El punt escollit serà la LGA de la instal·lació elèctrica convencional. El millor lloc per fer la connexió dels cables és la 
part baixa de les bases de les pletines tallacircuits de seguretat del quadre general.  

Just al costat del quadre general hi haurà un conjunt CPM tipus TMF1 de 63A (nomenclatura estàndard d'ENDESA) 
amb el comptador de generació neta i les proteccions corresponents a la capçalera d'una línia concentrades en un 
únic aparell rearmable automàticament, amb funció d'IGM, per assegurar la continuitat de funcionament de la 
instal·lació sense supervisió. Aquest aparell serà de la marca CIRCUTOR model RECmax LPd amb les 
característiques: 

- PIA magnetotèrmic:  4P / 63A / corba C / 6kA / enclavable. 
- PIA diferencial:  4P / sensibiltat programable / temps actuació programable / tipus A ultraimmunitzat. 

El bloc magneto diferencial rearmable va combinat amb un transformador toroidal de la mateixa marca CIRCUTOR 
model WGC de Ø55mm. 

La TMF1 tindrà muntats fusibles, BUC-00 de 100A qualitat gG-gL al cables de fase i pletina al neutre, degut al mal 
estat actuals dels fusibles i en general de tota la CGP de la capçalera de la instal·lació elèctrica del complex. 

El quadre general estarà convenientment retolat amb indicació de que en aquest punt hi ha un generador FV 
connectat. 

5.6 COMPTADOR EN EL PUNT FRONTERA 

Si bé la instal·lació elèctrica convencional de BT té un comptador d'energia elèctrica dels 4 quadrants amb 
telemesura situat en el quadre general QGMPD de la sala tècnica dedicada, com que la instal·lació fotovoltaica 
d'autoconsum serà de tipus col·lectiu és preceptiu que tingui un comptador de generació neta. 
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Aquest comptador trifàsic multifunció, de lloguer a l'empresa Distribuidora i amb les característiques tècniques 
suficients que indica la legislació elèctrica vigent dels punts de mesura, estarà situat en un CPM tipus TMF1 de 63A 
propi de la instal·lació FV just al costat del quadre general. 

5.7 CAIXES DE PROTECCIÓ  CC (QDC) 

Hi haurà dues caixa muntades en superfície amb l'aparellatge de protecció del cablejat de CC junt a l'inversor 
anomenades QDC1 i QDC2 relacionades amb l'inversor del mateix número. Tindran portella transparent i IP mínim 
de 54. Resistent als UV. Seran de la mateixa marca i gama que la caixa QAC. 

Cada caixa contindrà un fusible mida 10x38mm per a cada pol de cada string de 15A qualitat gPV (ràpid) muntat 
sobre base seccionable doble apta per servei fins 1000V. En total vuit bases dobles i 16 fusibles. 

Cal recordar que aquestes bases seccionables no estan dissenyades per talls sota càrrega i que per tant abans de la 
seva manipulació caldrà desconnectar l'alimentació de CC per mitjà de l'interruptor que incorpora el propi inversor. 

Convé recordar que si aquestes bases seccionables es manipulen de forma incorrecta i no es tanquen prou bé, sota 
càrrega es produeix fàcilment un arc elèctric amb un alt risc d' incedi que pot destruir la caixa i les instal·lacions que 
hi pugui haver a prop. Per la  qual cosa no han de ser manipulades per personal no qualificat. Així com estar 
convenientment retolades amb senyals de risc elèctric. 

5.8 CAIXA DE PROTECCIÓ  CA (QAC) 

Hi haurà una caixa muntada en superfície a la sortida AC de l'inversor anomenada QAC. Tindrà portella transparent i 
IP mínim de 54. Resistent als UV. Serà de la mateixa marca i gama que la caixa QDC per tal de mantenir uniformitat 
estètica i prestacions amb la caixa QDC. 

Contindrà els següents PIAs magnetotèrmics: 

 de 4P / 32A / C   per a cada inversor per protegir la línia elèctrica i facilitar el manteniment individual. 

 de 2P / 10A / C   una unitat per als serveis auxiliars.  

 de 4P / 63A / C   una unitat amb funció d'interruptor general d'aquest quadre. 

Contindrà a més un bloc de varistors  per tal de protegir els inversor de sobretensions provinents del cablejat AC. 
Serà de la marca CIRPROTEC model PSM3 40/400 TT amb base i cartutx recanviables. Les seves cacterístiques 
elèctriques seran: 

 In = 20kA 

 Imax = 40kA 

 Uc = 275V 

 Up ≤ 1,3kV 

5.9 TRAÇAT DE LÍNIES DE POTÈNCIA 

El traçat de les línies de potència es pot veure en plànols. 

Per facilitar el muntatge es proposa que tot el cablejat de CC i de CA vagi situat a l'interior de les canalitzacions 
existents al complex esportiu, en especial als trams soterrants entre edificis. 

Sempre tenint en compte que majoritàriament seran de CC i que cal complir totes les disposicions del REBT. 

Junt a l'inversor hi haurà una tram de canal amb tapa que permetrà treballar de forma senzilla les línies entre caixes 
de protecció, els inversors i els quadres existents seguint el mateix criteri constructiu de tota la sala. 

5.10 PROTECCIONS 

La instal·lació constarà d’un conjunt de mesures actives i passives fixades per la normativa que li és d’aplicació, que 
minimitzaran el risc de malfuncionament o d’accident elèctric. 

5.10.1 CONTRA CONTACTES DIRECTES 

PART CORRENT CONTINU: 

 Es construirà la part nova d’instal·lació (cablatge, caixes de connexions, ...) amb doble grau d’aïllament. No 
hi haurà elements conductors o parts actives accessibles. 

 Les caixes dels quadres tindran IP mínim de 54. 

 El cablatge de potència serà qualitat solar (PV1-F o similar i equivalent, de marca reconeguda) per als 
strings. 

 Els terminals de les extensions de cable dels strings es faran amb connectors del mateix tipus del que portin 
el mòduls de sèrie, en aquest cas compatibles MC4. 

 La carcassa metàl·lica de l'inversor estarà connectada al terra de la instal·lació. 
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 PART CORRENT ALTERN: 

 Es construirà aquesta part d’instal·lació (cablatge, caixes de connexions, ...) amb doble grau d’aïllament. . 
No hi haurà elements conductors o parts actives accessibles. 

 Les caixes dels quadres tindran IP mínim de 54. 

 El cablatge de potència serà qualitat RZ1-K(AS) per a totes les línies, excepte a l’interior de les caixes de 
protecció que serà H07Z1-K. 

 Totes les línies elèctriques tindran el PIA magnetotèrmic i diferencial a la  capçalera. En els canvis de 
secció es posaran PIAs magnetotèrmics adequats. 

5.10.2 CONTRA CONTACTES INDIRECTES 

MITJANÇANT INTERRUPTOR AUTOMÀTIC DE CORRENT DE DEFECTE 

Totes les línies elèctriques de CA tindran un interruptor automàtic diferencial, amb la sensibilitat adequada, a la  
capçalera de la instal·lació, com correspon a una xarxa de distribució TT. La línia del generador FV tindrà un PIA 
diferencial tipus A de sensibilitat i temps d'actuació programables, que es fixaran tan pròxims a 30mA i 20ms 
respectivament. 

Serà rearmable automàticament per evitar que la instal·lació es quedi aturada de forma injustificada desprès d'una 
incidència resolta. 

 

MITJANCANT CONNEXIÓ A TERRA DE LES MASSES 

Tots els elements metàl·lics (estructura, marcs dels mòduls, inversors, safates, canals,...) de la instal·lació FV 
estaran posats a un terra propi de la instal·lació FV, independent del neutre de la xarxa de BT de la Distribuidora. 

De fet per facilitat constructiva la part d'instal·lació FV de l'Edifici Bar-Oficina tindrà una presa de terra pròpia. 

Com que a menys de 15m hi ha un CT (al carrer enfront de l'Oficina) es comprovarà que la presa de terra nova sigui 
independent  

Les preses de terra de la instal·lació FV tindran caixa de seccionament i mesura i es mantindran amb una resistència 
clarament menor a 37Ω.  

5.10.3 DEL CABLEJAT 

Totes les línies elèctriques tindran fusible o interruptor automàtic magnetotèrmic a la seva capçalera. 

5.10.4 DE XARXA: 

L' inversor incorporarà internament tres proteccions que actuen sobre un contactor intern segons els paràmetres de 
la legislació espanyola: 

 Control de tensió trifàsic (tarat màxim entre el 85% i el 110% de la tensió nominal). 

 Control de freqüència (tarat màxim entre ± 1Hz de la freqüència nominal). 

 Sistema que evita el treball en illa. 

Tot i ser del tipus “TL" (transformer less), també tindrà separació equivalent a galvànica entre els circuits de CC i CA 
mitjançant tecnologia provada i fiable. 

5.10.5 DE CONNEXIÓ INTERIOR 

Just al costat del quadre general QGMPD de la instal·lació elèctrica convencional situat a la sala tècnica dedicadat, 
com ja s'ha dit en punts anteriors, s'instal·larà una nou conjut TMF1 de 63A  nou element rearmable automàticament 
per a la protecció de les persones i els equips en la capçalera de la línia corresponent a la instal·lació FV: 

 PIA magnetotèrmic:  4P / 63A / corba C / 10kA / enclavable. 

 PIA diferencial:  4P / 30mA (programable) / 0,2 seg (programable) / tipus A superimmunitzat.   

5.10.6 PER MANIPULAR L’INVERSOR 

La manipulació segura depèn de desconnectar les dos fonts d’energia elèctrica a les que està connectat. En la part 
de corrent CA hi ha un PIA magnetotèrmic al quadre QAC i un altre enclavable i fusibles tallacircuits en el CPM 
TMF1 de la capçalera.  

En la part de corrent CC hi ha un interruptor en el propi inversor. També les bases seccionables dels fusibles del 
quadre QDC, tenint en compte que prèviament cal desconnectar el corrent altern (per provocar aturada interna) i el 
seccionador de CC de l'inversor, en aquest ordre. 

Tanmateix caldrà tenir molt en compte que aquest aparell té condensadors que, segons el fabricant, necessiten uns 
pocs minuts per a descarregar-se a terra un cop desconnectat de tota línia elèctrica. Per tant, no es manipularà el 
seu interior ni es desconnectarà del sistema de posada a terra fins al cap d'un minuts d'haver-lo desconnectat de 
totes les fonts elèctriques a les que està connectat. 
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5.10.7 PER PROTEGIR L’INVERSOR 

Per prevenir les sobretensions d’origen atmosfèric, l’inversor incorpora internament varistors classe 3 a l’entrada DC 
i es demanarà com a opció a fàbrica un blocs de varistors classe 2 addicionals per prevenir contra sobretensions 
provinents del generador FV. Al quadre QDC es muntaran fusibles ràpids de 15A qualitat gPV per prevenir 
sobreintensitats a tots els cables de strings provinents del generador.  

Per evitar el risc de sobretensions provinents de la xarxa de BT en aquesta zona urbana es posarà un bloc de 
varistors classe 2 al quadre QAC. 

No es preveu la instal·lació de ventilació mecànica per a la sala tècnica on es situen els inversors. Caldrà fer un 
seguiment en els mesos més càlids de l'any per assegurar les millors condicions de funcionament i producció. 

5.10.8 PART EXTERIOR 

Tenint la consideració de local mullat segons REBT, totes les parts del sistema que estan a l’exterior estaran fetes 
amb doble grau d’aïllament i IP mínim de 54. 

5.10.9 SEGURETAT EN LOCALS DE RISC ESPECIAL 

Hi haurà un llum d'emergència autònom amb capacitat de funcionament de 1h sobre els inversors i quadre de la 
instal·lació FV a la sala tècnica  on es concentren tots els equips i també es fa la connexió a la xarxa interior.  

Es retolaran els quadres elèctrics i inversors amb símbols de risc elèctric. Es retolarà el quadre general QGMPD amb 
un senyal d'avís que té un generador fotovoltaic connectat a la xarxa interior. 

Hi haurà un extintor de CO2 de 5kg d'eficàcia mínima 89B a menys de 5m dels quadres elèctrics i equips electrònics 
a l'interior de la sala tècnica dedicada. 

5.10.10 PER ASSEGURAR EL FUNCIONAMENT 

Es muntarà un bloc interruptor magneto-diferencial superimmunitzat rearmable automàticament per assegurar el 
funcionament en cas de que alguna de les proteccions actui de forma aïllada. Es programarà aquest dispositiu per 
exemple amb sis reintents separats per intervals d'un minut. Els valors de programació del diferencial han sigut 
descrits anteriorment en el punt 5.10.5 i als plànols. 

5.11 CABLEJAT 

El cablejat de les sèries es farà mitjançant els cables i connectors que portin els mòduls d’origen. Les extensions es 
faran només amb connectors de la mateixa marca i model o compatibles. Els cables d’extensió seran continus sense 
empalmaments i de qualitat solar PV1-K i de color negre per al pol negatiu i vermell per al pol positiu. 

El cablejat de les línies de potència en CA serà de doble aïllament 0,6/1kV qualitat RZ1-K(AS). 

Hi haurà un cable de comunicacions tipus Ethernet UTP Cat. 6, pin a pin sense creuaments amb terminals RJ45, 
entre l' inversor i un router, switch o hub amb connexió a Internet de l'edifici que a data de redacció del projecte no 
ha sigut determinat. 

Tots els cables aniran sota conducció ja sigui canal, safata,  tub o passacables transitable. Sempre que sigui 
possible no es barrejaran cables de CC, CA, o senyal. En cas que comparteixin conduccions amb altres 
instal·lacions, hauran de retolar-se convenientment. També les conduccions es retolaran convenientment al llarg del 
seu recorregut incloent les caixes de registre (en cas de ser necessàries). Els cables dels strings entre fileres de 
mòduls també han d'anar protegits per algun tub protector, per exemple tipus "doble capa". 

En cas de que una mateixa conducció porti cables de CC, CA o senyal, seran del tipus que tenen separacions 
internes, perquè no quedin barrejats. Els cables de terra aniran per les conduccions de potència. En trams curts el 
cable Ethernet pot compartir conduccions de CA. 

El resum de les línies es pot veure a l’apartat de Càlculs. 

5.12 SISTEMA DE MONITORITZACIÓ 

Opcionament la instal·lació podrà tenir en funcionament un sistema automàtic de monitorització que permetrà 
visualitzar en temps real el funcionament de la planta i consultar els valors històrics de manera gràfica i intuitiva de 
les dades més importants del funcionament de la instal·lació fotovoltaica. 

El model d'inversor incorpora de sèrie un webserver que comunica amb el portal web gratuit de la marca SMA 
anomenat SUNNY PORTAL. Només necessita la connexió a router DHCP mitjançant un cable Ethernet. 

Per visualitzar el portal només es necessita un dispositiu amb connexió a Internet, com per exemple PC, tablet  o 
smartphone. Mitjançant "password" es poden establir dos nivells d'accés a dades:  instal·lador i usuari. 

Per llegir dades de funcionament in situ es demanarà que els inversors portin com opció un display en el seu frontal.  
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No està prevista la instal·lació de sensors meteorològics. Opcionalment, en el moment que interessi es poden afegir 
aparells de la marca de l'inversor que permeten comptar amb aquestes funcionalitats, però el SUNNY Portal pot 
complementar amb dades de la Web part de la info meteorològica a nivell de referència. 

 

Per altra banda, el complex esportiu a data de redacció del projecte no compta amb una connexió a internet propera 
ni fiable, per la qual cosa es preveu la contractació d'una línia de telefonia mòbil amb un router 4G, si bé no forma 
part de l'abast d'aquest projecte, tot i que es preveu que els Serveis Tècnics Municipals aportin aquest equip per a la 
posada en marxa de la instal·lació fotovoltaica. Aquest projecte doncs, només preveu una caixa modular de 
36x27cm sobre la CPM de la instal·lació FV amb un endoll tipus Schuko alimentat per la línia de serveis auxiliars. 

6. ESTUDI ENERGÈTIC 

Obtingut mitjançant el programari SUNNY DESIGN de la mateixa marca SMA de l'inversor amb les dades 
climàtiques de Barcelona. 

 

A l’Annex de simulacions es pot trobar l' informe que genera aquest programari. D'aquests valors caldrà descomptar 
les pèrdues de producció per ombres de l'arbrat proper, que haurà de ser esporgat periòdicament. Aquestes ombres 
són difícils d'avaluar amb exactitud. Per experiència en instal·lacions similars poden estar al voltant del 3% anual. 
També cal afegir un 2% addicional en concepte de brutícia. 

 

Així doncs, restant les pèrdues estimades als resultats generats pel programari s’estima una producció teòrica anual 
(i pel primer any) de 1.434,5 kWh/kWp, és a dir que es podrien generar  64.265,6kWh a l’any. 

 

S'estima que la major part de la producció s'autoconsumirà instantàniament pels associats en xarxa de BT pròxima. 
En cas de que hi hagi excedent aquest s'exportarà a la xarxa de BT de la Distribuidora donat que no hi ha dispositiu 
antiabocament.  Per la interpretació que fa la DGESISM de la Generalitat  de Catalunya del Decret d'Autoconsum, si 
es vol aprofitar l'excedent serà només mitjançant la seva venda, la qual cosa quedarà a criteri del Titular, que podrà 
modificar les condicions amb periodes de permanència d' un any..  

7. OBRA CIVIL 

Es detalla a continuació  l'obra civil directament relacionada amb la construcció de la instal·lació FV: 

- Clausura i impermeabilització del passos de coberta dels tubs dels sistemes solars tèrmics desmantellats. A la 
vista del que es destapi es decidirà la millor solució constructiva amb supervisió de la Direcció d'Obra. 

- Obertura amb corona diamantada de forat circular de Ø63mm en mur de façana del Vestidor 1. 

- Col·locació de tres tubs corrugats de Ø63mm entre les arquetes de registre a peu de porta i l'interior de la Sala 
Tècnica del quadre general de la instal·lació elèctrica. Es deixaran els mateixos acabats superficials d'origen i 
es formigonarà al voltant dels conductes que no tinguin la fondària reglamentària per evitar que s'aixafin, o per 
reforçar la base dels murs i el paviment interior. Als plànols es defineix el traçat d'aquesta nova conducció. 

- Construcció de nova arqueta de registe de formigó prefabricat de 40x40x33cm sense fons amb tapa i marc 
metàl·lics, per a rebre tub muntat a la façanar per a baixada de cables i dos tubs corrugats soterrats de 
Ø63mm. A l'interior de l'arqueta es situarà una piqueta per fer la presa de terra d'aquesta part d'instal·lació. 

- Rasa de 10m i 50cm de fondària per soterrar dos els dos tubs corrugats anteriors entre dues arquetes de 
registre. Feta amb mitjans manuals per evitar malmentre altres instal·lacions soterrades i les arrels de l'arbrat. 
Als plànols s'indica el traçat. 

- Connexió dels dos tubs corrugats soterrats anteriors amb arqueta de registre existent enfront porta de l'oficina 
del club. 

- Neteja de reixes i canals de desguàs per a desmantellar els tubs de la instal·lació tèrmica de l'edfici Vestidors 5 
a 8. Soterrament de tram de nou tub corrugat de  Ø63mm i connexió a l'arqueta de registre més próxima. 

- En cas de que al treure les xapes de protecció dels tubs de la instal·lació tèrmica que estan en façana quedin al 
descobert taques o desperfectes, es decidirà junt amb el Titular si cal fer repintat d'alguna àrea de poca 
superfície per dissimular els defectes.  

8. RESIDUS 

Es desenvolupa apart un pla de gestió de residus, l'origen dels quals s'explica en els dos punts següents. 
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8.1 DESMANTELLAMENT 

Es generaran residus al desmantellar les dues instal·lacions solars tèrmiques en desús situades sobre el cos d'edifici 
del Vestidor 1 i de l'Edifici Bar-Oficina. Alguns dels components són valorables. 

8.2 MUNTATGE 

Els sobrants d'estructura del generador seran retalls de perfils d'alumini i els de la instal·lació elèctrica retalls de 
cable elèctric de coure. Ambdós, generats en petites quantitats, ja que l'estructura es comprarà a mida i es tenen les 
distàncies del cable elèctric que es compra a mida o es talla "in situ" a partir de bobines grans. En tot cas, seran 
recuperats per tractar-se de residus altament valoritzables. 

Només es preveu la generació de cartrons i plàstics nets i diferenciables provinents dels embalatges dels materials 
que conformen la instal·lació FV en quantitat poc important (inferior a 50kg). Seran eliminats a través  de gestor 
autoritzat. 

9. MEDI POTENCIALMENT AFECTAT 

Un generador fotovoltaic: 

 No emet soroll ni vibracions apreciables. 

 No genera camps magnètics intensos. 

 No emet radiacions electromagnètiques no ionitzants que afectin negativament a altres aparells o a les 
persones. Només reflexa llum del sol en quantitat apreciable però en aquest cas no hi ha veïnat proper a 
qui pugui molestar, ni tampoc trànsit aeri prop d’un aeroport.   

 No emet radiacions electromagnètiques ionitzants. 

 No emet pols, gasos, ni olors. 

 No necessita aigua per funcionar. 

 No consumeix ni transforma matèries primeres, no produeix productes intermedis i no genera residus. 

 No consumeix combustibles, per tant no genera productes (residus, gasos, ...) de combustió. 

 No fa reaccions químiques que generin productes explosius, ni té bateries electroquímiques, ni està en una 
zona on s’emmagatzemin materials combustibles.  

 No necessita grans quantitats d’energia per funcionar. El consum en stand-by és inferior a 5W. 

 No necessita mà d’obra per funcionar. 

 Tindrà poques visites de manteniment i seran d’un màxim de dos operaris especialitzats. Hi ha accés a 
través de portella i escala de gat amb línia de vida. 

Per tant, no són necessàries: 

 Tècniques de prevenció, reducció o eliminació de molèsties al veïnat. 

 Instal·lacions extraordinàries contra incendis o explosions. 

 Mesures de gestió de residus. 

 Mesures d’estalvi d’aigua o energia. 

10. SEGURETAT CONTRA INCENDIS 

Aquesta instal·lació no canvia de manera apreciable el nivell de risc intrínsec d'aquest edifici i no requerirà d'informe 
de previ de bombers.  

 

Com s'ha comentat en punts anteriors, als dos espais  on es situen els aparells electrònics o aparellatge elèctric han 
de tenir a prop un extintor de CO2 de 5kg amb capacitat mínima 89B o altres que siguin aptes per a risc elèctric. 

En aquest cas, l'edifici ja compta amb els mitjans d'extinció adequats, que estan senyalitzats, visibles i accessibles 
en tot moment. 

11. MANTENIMENT, INSPECCIONS, DOCUMENTACIÓ I GARANTIES 

MANTENIMENT:   

Si bé els generadors fotovoltaics no solen necessitar manteniment correctiu al llarg de la seva vida, per garantir la 
seva funcionalitat al llarg de 20 o 25 anys es fa necessari: 
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 Al finalitzar la construcció s’establirà obligatòriament un contracte de manteniment de 1 any entre el Titular 
de la instal·lació i un instal·lador de BT amb categoria especialista. 

 Manteniment de mitjans contra incendis. Es necessiten extintors de CO2, o aptes per a risc elèctric, a prop . 

 Revisió periòdica dels valors enregistrats al portal web de la marca SMA. Establiment de personal 
encarregat de rebre alarmes via email del sistema. 

 Neteja periòdica del generador FV. O en casos estraordinaris com per exemple després de pluja de fang, 
caiguda d'objectes (fulles, branques, deposicions d'ocells, ...) que generin ombres, etc. 

 Revisió periòdica del generador, per exemple cal fer reapretament de cargoleria de l'estructura. O després 
d'episodis extraordinaris com per exemple grans ventades fer una revisió general.  

 

INSPECCIONS 

Aleatòriament la instal·lació pot estar subjecta a visita d’inspecció inicial per part de la Direcció General d’Energia, 
Mines i Seguretat Industrial. 

La instal·lació elèctrica convencional està subjecta a revisió periòdica cada 5 anys per Organisme de Control per 
estar situada en local de pública concurrència. Per tant, també ho serà la FV que està connectada en el seu interior. 

 

DOCUMENTACIÓ 

Al finalitzar la instal·lació caldrà recopilar la següent informació per tal de que el Titular o la persona que designi 
pugui finalitzar el procés de legalització segons tramitació vigent en el moment de redacció d'aquest document: 

EMPRESA INSTAL·LADORA (CATEGORIA ESPECIALISTA) 

 Certificat d'Instal·lació elèctrica inscrit al RITSIC. Les taxes correran a càrrec de l'empresa instal·ladora. 

 Recopilació de documentació tècnica dels principals elements instal·lats (catàlegs, fulls de dades, 
esquemes, manuals i garanties). 

DIRECCIÓ D'OBRA 

Segons el REBT és necessària pel fet de que és una instal·lació amb projecte (pel fet de ser en local de pública 
concurrència): 

 Certificat Final d'Obra segons model ELEC4. No s'inclouen costos de visat o altres taxes i impostos de 
tramitació. 

 

GARANTIES:  la garantia de tots els materials serà de com a mínim 1 any per a tots els elements de la instal·lació. A 

més, cal tenir en compte: 

- La marca de l'inversor ofereix la possibilitat d'allargar la garantia. 
- Els mòduls donen garantia de producte de 20 anys i de producció de 25 anys amb degradació de potència 

inferior al 0,7% anual. 

12. JUSTIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA SOLAR DEL MUNICIPI 

El Titular executarà aquest projecte per raons de consciència social i estalvi esconòmic. No està subjecte a 
obligacions relacionades amb les ordenances d'energia solar ni d'edificació del Municipi. 

Tampoc està subjecta a taxes ni impostos d'obres i instal·lacions pel fet de que el Titular forma part de 
l'Administració Pública. 

 

 

 

 

                                               

 

   Xavier Abella Vivancos                                                                                                 

        Enginyer industrial                                                                                                                       

      Nº col·legiat:  15.627 
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1. AMIDAMENTS 

 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓ UNITAT Q

1

1.1

Subministrament  de mòdul fotovoltaic monocristal·lí amb marc d'alumini de 350Wp.

Marca HYUNDAI model HIE-S350SG.

(o similar i equivalent amb aprovació de la Direcció d'Obra i/o el Titular).

Transport inclòs.

ut 130,00

2

2.1

Subministrament d'estructura de suport d'alumini i cargoleria d'acer inox.

Marca C-SOLAR  model CSI COBERTA XAPA.

Per a 48 mòduls en 12 fileres de 3 mòduls apaisats amb inclinació 15º i "pitch" 1,9m.

(o similar i equivalent amb aprovació de la Direcció d'Obra i/o el Titular).

Transport inclòs.

PA 1,00

2.2

Subministrament d'estructura de suport d'alumini i cargoleria d'acer inox.

Marca C-SOLAR  model CSWIND.

Per a 80 mòduls apaisats, amb inclinació 15º i "pitch" 1,9m.

Inclou deflector i llast (430 llambordes de 20x10x8cm).

(o similar i equivalent amb aprovació de la Direcció d'Obra i/o el Titular).

Transport inclòs.

PA 1,00

3

3.1

Subministrament d'inversor trifàsic de connexió a xarxa de 20kVA.

Amb Webserver incorporat i comunicació via Internet.

Amb opcionals:  Display i Varistors CC.

Marca SMA model SUNNY TRIPOWER 20000TL-30

(o similar i equivalent amb aprovació de la Direcció d'Obra i/o el Titular).

Transport inclòs.

ut 2,00

4

4.1 Subministrament de cable solar PV1-F (qualitat solar) de 1x6mm2. Negre. m 575,00

4.2 Subministrament de cable solar PV1-F (qualitat solar) de 1x6mm2. Vermell. m 550,00

4.3 Subministrament connector compatible MC4 mascle. ut 45,00

4.4 Subministrament connector compatible MC4 femella. ut 45,00

4.5 Subministrament  de cable RZ1-K(AS) de 1x25mm2. m 30,00

4.6 Subministrament  de cable RZ1-K(AS) de 4x10mm2. m 4,00

4.7 Subministrament  de cable RZ1-K(AS) de 3x2,5mm2. m 5,50

4.8 Subministrament de cable H07Z1-K verd-groc de 1x16mm2. m 125,00

4.9 Subministrament de cable H07Z1-K verd-groc de 1x6mm2. m 80,00

4.10 Subministrament de cable de coure nu de 35mm2. m 40,00

4.11
Subministrament de caixa de seccionament per mesura de presa de terra.

Metàl·lica. Recobriment pintura epoxi o galvanitzada.
ut 2,00

4.12
Piqueta de terra.

De 1,25m d'acer banyat en coure, amb grapa de connexió de cable.
ut 2,00

4.13
Submnistrament de canal portacables metàl·lica amb tapa.

D'acer electrogalvanitzat de 100x60mm.
m 65,00

4.14 Subministrament de tub metàl·lic d'acer eletrogalvanitzat  Øext=50mm. m 15,00

4.15
Subministrament de safata portacables amb tapa.

De PVC gris, 200x80mm
m 8,00

4.16 Subministrament de tub corrugat anellat apte exterior Øint=50mm. m 25,00

4.17 Subministrament de tub doble capa negre Øext=32mm. m 40,00

4.18
Subministrament de caixa de muntatge superficial  per a 20 elements.

Amb portella transparent. IP54. Resistent UV.
ut 1,00

4.19
Subministrament de caixa de muntatge superficial  per a 10 elements.

Amb portella transparent. IP54. Resistent UV.
ut 2,00

4.20
Suministrament de caixa de muntatge superficial de 30x20x12cm.

Metàl·lica pintada en color gris.
ut 2,00

4.21
Subministrament base portafusibles seccionable doble.

Mida 10x38mm. Apta 1000V.
ut 5,00

4.22 Subministrament fusible 10x38mm de 15A gPV. ut 10,00

4.23 Subministrament de PIA magnetotèrmic 4P / 63A / corba C. ut 1,00

AMIDAMENTS

MÒDULS FOTOVOLTAICS

ESTRUCTURA GENERADOR FOTOVOLTAIC

INVERSOR DE CONNEXIÓ A XARXA

MATERIAL ELÈCTRIC
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4.24 Subministrament de PIA magnetotèrmic 4P / 32A / corba C. ut 2,00

4.25 Subministrament de PIA magnetotèrmic 2P / 10A / corba C. ut 1,00

4.26 Subministrametn de base endoll Schuko 16A carril DIN 35mm. ut 1,00

4.27 Subministrament de base portafusible tipus BUC-00. ut 4,00

4.28 Subministrament de fusible tipus BUC-00  de 100A corba gG-gL. ut 3,00

4.29 Subministrament de pletina metàl·lica substitutiva de fusible BUC-00. ut 1,00

4.30 Separador de base portafusible BUC-00. ut 3,00

4.31

Suministrament bloc interruptor automàtic amb funció magnetotèrmica i diferencial.

Rearmable automàticament i amb enclavament.

Marca CIRCUTOR model RECmax-LPd-C4-63.

(o similar i equivalent amb aprovació de la Direcció d'Obra i/o el Titular).

ut 1,00

4.32
Submnistrament de caixa modular doble aïllament amb tapa transparent.

De 27x27x17cm. Amb placa de fons  i accesoris per a muntatge en superfície.
ut 1,00

4.33
Submnistrament de caixa modular doble aïllament amb tapa transparent.

De 36x27x17cm. Amb placa de fons mecanitzada per allotjar comptador trifàsic estàndard 

d'ENDESA  i accesoris per a muntatge en superfície.

ut 2,00

4.34
Submnistrament de caixa modular doble aïllament amb tapa transparent.

De 54x27x17cm. Amb placa de fons  i accesoris per a muntatge en superfície.
ut 1,00

4.35 Accessori per a unir dues caixes modulars de base 27x17cm ut 2,00

4.36

Subministrament varistor classe II. Línia AC.

Marca CIRPROTEC model PSM3-40/400 TT.

(o similar i equivalent).

ut 1,00

4.37
Subministrament de transformador toroidal per a bloc interruptor.

Marca CIRCUTOR model WGC 55.
ut 1,00

4.38 Subministrament de petit material de muntatge PA 1,00

5

5.1 Subministrament de cable ethernet 8 fils UTP cat 6. m 8,00

5.2 Subministrament de terminals RJ45 ut 4,00

6

6.1 Subministrament de petit material per a recondicionament de sistema tubs. h 8,00

7

7.1 Subministrament d'arqueta de registre formigó sense fons 40x40x33cm. ut 1,00

7.2 Subministrament de tapa metàl·lica amb marc d'arqueta 40x40cm. ut 1,00

7.3 Subministrament tub corrugat vermell doble capa Ø63mm. m 40,00

7.4 Subministrament de formigó i altres materials bàsics de construcció i impermeabilització. PA 1,00

7.5 Pintura per a recobriment marques desmantellament protecció de tubs. PA 1,00

8

8.1 Mà d'obra de muntatge d'oficial paleta h 16,00

8.2 Mà d'obra de muntatge d'ajudant de paleta. h 16,00

8.3 Mà d'obra d'oficial pintor. h 6,00

9

9.1 Mà d'obra de muntatge d'oficial instal·lador FV h 8,00

9.2 Mà d'obra de muntatge d'ajudant instal·lador FV h 32,00

10

10.1 Mà d'obra de muntatge d'oficial lampista h 6,00

10.2 Mà d'obra de muntatge d'ajudant lampista. h 6,00

11

11.1 Mà d'obra de muntatge d'oficial instal·lador FV h 112,00

11.2 Mà d'obra de muntatge d'ajudant instal·lador FV h 192,00

MATERIALS ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ ACS

MATERIALS CONSTRUCCIÓ PER A OBRA CIVIL

SISTEMA DE MONITORITZACIÓ

MÀ D'OBRA RAM DE CONSTRUCCIÓ I OBRA CIVIL

MÀ D'OBRA DE MUNTATGE DESMANTELLAMENT INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA

MÀ D'OBRA D'ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ ACS

MÀ D'OBRA DE MUNTATGE INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
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12

12.1

Subministrament i muntatge d'escala marca TECHNELEC model EN 353-1 de 5,5m amb 

xapa de control d'acces de 2m.

Subministrament i muntatge de carril línia de vida vertical.

Inclou senyalètica i certificació de muntatge.

ut 3,00

12.2 Subministrament de carro per a carril línia de vida vertical. ut 3,00

12.3
Subministrament i muntatge de línia de vida marca E-LYNE de 30m per a Edfici Graderia.

Inclou senyalètica i certificació de muntatge.
ut 1,00

12.4

Subministrament i muntatge de línia de vida marca E-LYNE de 40m per a Edfici Vestidors i 

per a Edifici Bar-Oficina.

Inclou senyalètica i certificació de muntatge.

ut 2,00

12.5 Subministrament de dispositiu anclatge mòbil per a línia de vida horitzontal. ut 2,00

12.6 Subministrament de pont passarel·la de relliga d'acer galvanitzant de 2,1x0,6m ut 2,00

13

13.1 Contracte amb gestor de residus ut 1,00

RETIRADA DE RESIDUS

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
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2. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA. 

 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓ UNITAT Q PREU

UNITARI

(€)

PREU

(€)

1

1.1

Subministrament  de mòdul fotovoltaic monocristal·lí amb marc d'alumini de 350Wp.

Marca HYUNDAI model HIE-S350SG.

(o similar i equivalent amb aprovació de la Direcció d'Obra i/o el Titular).

Transport inclòs.

ut 130,00 106,50 13.845,00

2

2.1

Subministrament d'estructura de suport d'alumini i cargoleria d'acer inox.

Marca C-SOLAR  model CSI COBERTA XAPA.

Per a 48 mòduls en 12 fileres de 3 mòduls apaisats amb inclinació 15º i "pitch" 1,9m.

(o similar i equivalent amb aprovació de la Direcció d'Obra i/o el Titular).

Transport inclòs.

PA 1,00 3.821,42 3.821,42

2.2

Subministrament d'estructura de suport d'alumini i cargoleria d'acer inox.

Marca C-SOLAR  model CSWIND.

Per a 80 mòduls apaisats, amb inclinació 15º i "pitch" 1,9m.

Inclou deflector i llast (430 llambordes de 20x10x8cm).

(o similar i equivalent amb aprovació de la Direcció d'Obra i/o el Titular).

Transport inclòs.

PA 1,00 6.369,03 6.369,03

3

3.1

Subministrament d'inversor trifàsic de connexió a xarxa de 20kVA.

Amb Webserver incorporat i comunicació via Internet.

Amb opcionals:  Display i Varistors CC.

Marca SMA model SUNNY TRIPOWER 20000TL-30

(o similar i equivalent amb aprovació de la Direcció d'Obra i/o el Titular).

Transport inclòs.

ut 2,00 2.335,00 4.670,00

4

4.1 Subministrament de cable solar PV1-F (qualitat solar) de 1x6mm
2
. Negre. m 575,00 1,52 874,00

4.2 Subministrament de cable solar PV1-F (qualitat solar) de 1x6mm
2
. Vermell. m 550,00 1,52 836,00

4.3 Subministrament connector compatible MC4 mascle. ut 45,00 2,50 112,50

4.4 Subministrament connector compatible MC4 femella. ut 45,00 2,50 112,50

4.5 Subministrament  de cable RZ1-K(AS) de 1x25mm
2
. m 30,00 3,15 94,50

4.6 Subministrament  de cable RZ1-K(AS) de 4x10mm
2
. m 4,00 6,15 24,60

4.7 Subministrament  de cable RZ1-K(AS) de 3x2,5mm
2
. m 5,50 2,10 11,55

4.8 Subministrament de cable H07Z1-K verd-groc de 1x16mm
2
. m 125,00 2,90 362,50

4.9 Subministrament de cable H07Z1-K verd-groc de 1x6mm
2
. m 80,00 1,20 96,00

4.10 Subministrament de cable de coure nu de 35mm
2
. m 40,00 4,95 198,00

4.11
Subministrament de caixa de seccionament per mesura de presa de terra.

Metàl·lica. Recobriment pintura epoxi o galvanitzada.
ut 2,00 33,00 66,00

4.12
Piqueta de terra.

De 1,25m d'acer banyat en coure, amb grapa de connexió de cable.
ut 2,00 19,30 38,60

4.13
Submnistrament de canal portacables metàl·lica amb tapa.

D'acer electrogalvanitzat de 100x60mm.
m 65,00 20,00 1.300,00

4.14 Subministrament de tub metàl·lic d'acer eletrogalvanitzat  Øext=50mm. m 15,00 12,33 184,95

4.15
Subministrament de safata portacables amb tapa.

De PVC gris, 200x80mm
m 8,00 6,40 51,20

4.16 Subministrament de tub corrugat anellat apte exterior Øint=50mm. m 25,00 5,65 141,25

4.17 Subministrament de tub doble capa negre Øext=32mm. m 40,00 1,55 62,00

4.18
Subministrament de caixa de muntatge superficial  per a 20 elements.

Amb portella transparent. IP54. Resistent UV.
ut 1,00 79,25 79,25

4.19
Subministrament de caixa de muntatge superficial  per a 10 elements.

Amb portella transparent. IP54. Resistent UV.
ut 2,00 51,15 102,30

4.20
Suministrament de caixa de muntatge superficial de 30x20x12cm.

Metàl·lica pintada en color gris.
ut 2,00 92,50 185,00

4.21
Subministrament base portafusibles seccionable doble.

Mida 10x38mm. Apta 1000V.
ut 5,00 19,00 95,00

4.22 Subministrament fusible 10x38mm de 15A gPV. ut 10,00 1,25 12,50

4.23 Subministrament de PIA magnetotèrmic 4P / 63A / corba C. ut 1,00 54,00 54,00

4.24 Subministrament de PIA magnetotèrmic 4P / 32A / corba C. ut 2,00 43,00 86,00

4.25 Subministrament de PIA magnetotèrmic 2P / 10A / corba C. ut 1,00 21,00 21,00

4.26 Subministrametn de base endoll Schuko 16A carril DIN 35mm. ut 1,00 4,20 4,20

PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTA

MÒDULS FOTOVOLTAICS

ESTRUCTURA GENERADOR FOTOVOLTAIC

INVERSOR DE CONNEXIÓ A XARXA

MATERIAL ELÈCTRIC
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4.27 Subministrament de base portafusible tipus BUC-00. ut 4,00 9,80 39,20

4.28 Subministrament de fusible tipus BUC-00  de 100A corba gG-gL. ut 3,00 18,70 56,10

4.29 Subministrament de pletina metàl·lica substitutiva de fusible BUC-00. ut 1,00 2,60 2,60

4.30 Separador de base portafusible BUC-00. ut 3,00 2,00 6,00

4.31

Suministrament bloc interruptor automàtic amb funció magnetotèrmica i diferencial.

Rearmable automàticament i amb enclavament.

Marca CIRCUTOR model RECmax-LPd-C4-63.

(o similar i equivalent amb aprovació de la Direcció d'Obra i/o el Titular).

ut 1,00 530,00 530,00

4.32 Submnistrament de caixa modular doble aïllament amb tapa transparent.

De 27x27x17cm. Amb placa de fons  i accesoris per a muntatge en superfície.
ut 1,00 63,25 63,25

4.33

Submnistrament de caixa modular doble aïllament amb tapa transparent.

De 36x27x17cm. Amb placa de fons mecanitzada per allotjar comptador trifàsic 

estàndard d'ENDESA  i accesoris per a muntatge en superfície.

ut 2,00 68,60 137,20

4.34 Submnistrament de caixa modular doble aïllament amb tapa transparent.

De 54x27x17cm. Amb placa de fons  i accesoris per a muntatge en superfície.
ut 1,00 77,50 77,50

4.35 Accessori per a unir dues caixes modulars de base 27x17cm ut 2,00 4,75 9,50

4.36
Subministrament varistor classe II. Línia AC.

Marca CIRPROTEC model PSM3-40/400 TT.

(o similar i equivalent).

ut 1,00 140,00 140,00

4.37 Subministrament de transformador toroidal per a bloc interruptor.

Marca CIRCUTOR model WGC 55.
ut 1,00 56,00 56,00

4.38 Subministrament de petit material de muntatge PA 1,00 600,00 600,00

5

5.1 Subministrament de cable ethernet 8 fils UTP cat 6. m 8,00 1,60 12,80

5.2 Subministrament de terminals RJ45 ut 4,00 0,85 3,40

6

6.1 Subministrament de petit material per a recondicionament de sistema tubs. PA 175,00 1,50 262,50

7

7.1 Subministrament d'arqueta de registre formigó sense fons 40x40x33cm. ut 1,00 18,25 18,25

7.2 Subministrament de tapa metàl·lica amb marc d'arqueta 40x40cm. ut 1,00 34,75 34,75

7.3 Subministrament tub corrugat vermell doble capa Ø63mm. m 40,00 2,35 94,00

7.4
Subministrament de formigó i altres materials bàsics de construcció i 

impermeabilització.
PA 1,00 180,00 180,00

7.5 Pintura per a recobriment marques desmantellament protecció de tubs. PA 1,00 75,00 75,00

8

8.1 Mà d'obra de muntatge d'oficial paleta h 16,00 34,00 544,00

8.2 Mà d'obra de muntatge d'ajudant de paleta. h 16,00 26,50 424,00

8.3 Mà d'obra d'oficial pintor. h 6,00 32,00 192,00

9

9.1 Mà d'obra de muntatge d'oficial instal·lador FV h 8,00 27,00 216,00

9.2 Mà d'obra de muntatge d'ajudant instal·lador FV h 32,00 22,00 704,00

10

10.1 Mà d'obra de muntatge d'oficial lampista h 6,00 34,00 204,00

10.2 Mà d'obra de muntatge d'ajudant lampista. h 6,00 26,50 159,00

SISTEMA DE MONITORITZACIÓ

MÀ D'OBRA DE MUNTATGE DESMANTELLAMENT INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA

MÀ D'OBRA D'ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ ACS

MATERIALS ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ ACS

MÀ D'OBRA RAM DE CONSTRUCCIÓ I OBRA CIVIL

MATERIALS CONSTRUCCIÓ PER A OBRA CIVIL
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El Pressupost d’Execució Material (PEM) de la instal·lació FV ascendeix a la quantitat de seixanta-un mil set-cents 
cinquanta-vuit euros i setanta-tres cèntims. 

 

El Pressupost d'Execució per Contracta ascendeix a la quantitat de setanta-tres mil quatre-cents noranta-dos 
euros amb vuitanta-nou cèntims, sense IVA. 

3. CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ 

L'inici dels treballs depèn dels terminis que vulgui aplicar el Titular i més en concret de les directrius que se li donin a  
l'empresa instal·ladora. Prèviament es podria avançar la tramitació del punt de connexió amb l'empresa 
Distribuidora, per a la qual cosa el Titular ha de preparar l'aval preceptiu. 

Tanmateix, una previsió raonable del temps necessari a partir d'aquest punt és: 

 

                        

 

 

 

          

 

 

  Xavier Abella Vivancos                  

        Enginyer industrial                                                                                                                      

      Nº col·legiat:  15.627 

11

11.1 Mà d'obra de muntatge d'oficial instal·lador FV h 112,00 27,00 3.024,00

11.2 Mà d'obra de muntatge d'ajudant instal·lador FV h 192,00 22,00 4.224,00

12

12.1

Subministrament i muntatge d'escala marca TECHNELEC model EN 353-1 de 5,5m 

amb xapa de control d'acces de 2m.

Subministrament i muntatge de carril línia de vida vertical.

Inclou senyalètica i certificació de muntatge.

ut 3,00 1.625,15 4.875,45

12.2 Subministrament de carro per a carril línia de vida vertical. ut 3,00 415,19 1.245,57

12.3

Subministrament i muntatge de línia de vida marca E-LYNE de 30m per a Edfici 

Graderia.

Inclou senyalètica i certificació de muntatge.

ut 1,00 1.865,17 1.865,17

12.4

Subministrament i muntatge de línia de vida marca E-LYNE de 40m per a Edfici 

Vestidors i per a Edifici Bar-Oficina.

Inclou senyalètica i certificació de muntatge.

ut 2,00 2.592,32 5.184,64

12.5 Subministrament de dispositiu anclatge mòbil per a línia de vida horitzontal. ut 2,00 414,00 828,00

12.6 Subministrament de pont passarel·la de relliga d'acer galvanitzant de 2,1x0,6m ut 2,00 700,00 1.400,00

13

13.1 Contracte amb gestor de residus ut 1,00 360,00 360,00

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL = 61.758,73 €

DESPESES GENERALS (13%) = 8.028,63 €

BENEFICI INDUSTRIAL (6%) = 3.705,52 €

PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTA = 73.492,89 €

IVA (21%) 15.433,51 €

TOTAL = 88.926,40 €

RETIRADA DE RESIDUS

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

MÀ D'OBRA DE MUNTATGE INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

PLANNING SETMANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sol·licitud de punt de connexió

Aprovisionament de materials

Muntatge proteccions col·lectives

Desmantellament instal·lació solar tèrmica

Muntatge instal·lació fotovoltaica.

Posada en marxa

Legalització final
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1. DISSENY DE LA PRESA DE TERRA 

En el següent paràgraf es justifica el valor desitjat de 37Ω: 

hipòtesis de càlcul: 

- terreny tipus “terraplè compacte i humit” per estar en antiga zona de cultius amb capa prima superficial de 
nivellament. Té resistivitat mitja de 50 Ω·m (ITC18 taula 18.4). 

- resistència estimada segons un electrode tipus piqueta vertical  R=ρ/L 

ρ = resistivitat del terreny (en Ω·m) 

L = longitud de la pica o conductor (en m) 

- resistència cos humà 1500 Ω pel 95% de la població. Cada peu en contacte amb el terra suposa  una 
resistència de 3 vegades la resistivitat del terra i que el contacte del dos peus es calcula com dues 
resistències en paral·lel. 

Tant per la part de corrent continu (l’inversor tindrà un  mesura de l’aïllament combinat amb un sistema de que posa 
en curtcircuit i a terra els dos pols) com per la part de corrent altern (tindrà un diferencial de sensibilitat com a màxim 
300mA i temps d’actuació ràpid)  la derivació d’energia elèctrica més gran que es pugui produir (molt inferior a la 
potència nominal de la instal·lació) i no doni una tensió de contacte superior a 24V serà absorvida per un terra de 

resistència R ≤ 37 Ω. 

 

Per arribar a assolir una  R ≤ 37 Ω amb piquetes de 1,5m unides entre sí per cable de coure nu de 35mm
2
 es 

necessita per exemple: 

si 1 piqueta suposa una resistència   33,33 Ω = 50 Ω·m / 1,5 m 

experimentalment es sol complir que 2 piquetes iguals clavades en línia recta i separades entre sí 1,5 vegades la 
seva longitud suposa dividir el valor unitari entre 2. Per tant es tindrà un valor: 

  16,67 Ω = 33,33 Ω  / 2  

clarament més baix que el desitjat. El cable de coure nu soterrat que unirà les piquetes jugaria a favor per 
aconseguir un valor de resistència més baix. Així es tindrà un marge de seguretat en cas de sequera, etc. 

2. CÀLCUL DE LES LÍNIES ELÈCTRIQUES 

El mètode de càlcul ha sigut el que marca el REBT i les seves ITC, és a dir, triar la secció més gran entre la que surt 
de calcular per Màxima Caiguda de Tensió Admissible i de calcular per Màxim Escalfament Tolerable. 

Les hipòtesis de càlcul han sigut: 

 utilització de cables d’aïllament interior amb material termoestable XLPE, del REBT cas B de la taula 19.2 
per agrupacions de 3 o més cables. 

 conductivitat del coure a 40ºC és 52,8 m/(Ω/mm²). 

 es desprecia l’efecte pell i l’efecte proximitat. 

 generador fotovoltaic treballant en el punt de màxima potència en STC. 

 objectiu de 1% caiguda màxima en la part de corrent continu. 

 objectiu millor a 1,5% caiguda màxima de tensió en la part de corrent altern, per ser generador de BT, 
havent majorat la intensitat en 125% segons indica ITC-40. 

 

El resum de les totes les línies de la part de CC és: 

 

La secció de cablejat de qualitat solar que habitualment s'utilitza compleix sobradament les restriccions de càlcul. 

LÍNIA

DC   DESCRIPCIÓ LONG Ppic Impp

dU

imposada

Secció

teòrica

MCTA

Secció

comercial

MCTA

Secció

comercial

MET

Secció

escollida

dU

real

dU

real

(m) (Wp) (A) (%) (mm 2) (mm 2) (mm 2) (mm 2) (V) (%)

L1 String 1  a  QDC1 35 4900 9,31 1 2,35 2,50 1,50 6,00 2,057 0,391

L2 String 2  a  QDC1 33 4900 9,31 1 2,21 2,50 1,50 6,00 1,940 0,369

L3 String 3  a  QDC1 93 6300 9,31 1 4,85 6,00 1,50 6,00 5,466 0,808

L4 String 4  a  QDC1 72 6300 9,31 1 3,75 4,00 1,50 6,00 4,232 0,625

L5 String 5  a  QDC2 86 5600 9,31 1 5,04 6,00 1,50 6,00 5,055 0,840

L6 String 6  a  QDC2 77 5600 9,31 1 4,51 6,00 1,50 6,00 4,526 0,752

L7 String 7  a  QDC2 72 5600 9,31 1 4,22 6,00 1,50 6,00 4,232 0,704

L8 String 8  a  QDC2 54 5600 9,31 1 3,17 4,00 1,50 6,00 3,174 0,528

PROMIG = 0,627
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El resum de les totes les línies de la part de CA és: 

 

La hipòtesis més desfavorable és la de la màxim escalfament tolerable perquè les distàncies són molt curtes. 

 

El cablejat interior dels quadres no s'ha tingut en compte però queda englobat dins la majoració de la secció de les 
línies, que s'ha previst per minitmitzar les pèrdues i treballar amb seccions fàcils de trobar comercialment i de bona 
resistència mecànica. 

3. ESTRUCTURA DEL GENERADOR FV 

L’estructura serà de la prestigiosa marca local C-SOLAR amb utilització del seu model CS WIND per a cobertes 
planes amb fixació mitjançant llast i del model CSI per a cobertes de xapa d'acer. 

En ambdós casos la inclinació és de 15º i el "pitch" de fileres de 1,9m. 

En els annexos s'adjunta l'estudi estructural que justifica l'adequació del generador fotovoltaic en relació a 
l'estructura de les cobertes dels edificis i a la normativa d'edificació vigent, elaborat per tècnics competents de 
l'empresa fabricant. 

Aquest estudi presenta la particularitat del càlcul per programari CFD que ofereix uns resultats més acurats que la 
simple aplicació de les fórmules i taules del CTE. 

LÍNIA DESCRIPCIÓ LONG U dV cos j Pnom M Pc Imàx

Secció

teòrica

MCTA

Secció

comercial

MCTA

Secció

comercial

MET

Secció

escollida dU dU

(m) (V) (%) (W) (W) (A) (mm 2) (mm 2) (V) (%)

L9 QAC  a   Receptor 5 230 1 0,99 2300 1 2300 10,10 0,78 1,50 1,50 2,50 0,72 0,31

L10 INV-1 a QAC 1 400 1 0,99 22400 1,25 28000 40,82 0,32 1,50 6,00 10,00 0,13 0,03

L11 INV-2 a QAC 1 400 1 0,99 22400 1,25 28000 40,82 0,32 1,50 6,00 10,00 0,13 0,03

L12 QAC  a   CPM 5 400 1 0,99 44800 1,25 56000 81,65 3,16 4,00 25,00 25,00 0,51 0,13

L13 CPM a Punt Connexió 5 400 1 0,99 44800 1,25 56000 81,65 3,16 4,00 25,00 25,00 0,51 0,13



 

PROJECTE  EXECUTIU -  PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES 

INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 44,8kWp / 40kW EN AUTOCONSUM 
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL 

Pàg. 28/38 
Maig 2020 

V1 

 

 

 

 

 

 

 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 

 



 

PROJECTE  EXECUTIU - PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES 

INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 44,8kWp / 40kW EN AUTOCONSUM 
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL 

Pàg. 29/38 
Maig 2020 

V1 

 

                                                                                                           

0. ÍNDEX PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 

0. ÍNDEX PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ............................................................................................... 29 

1. MÒDUL FV ..................................................................................................................................................... 30 

2. ESTRUCTURA METÀL·LICA ......................................................................................................................... 30 

3. INVERSOR ..................................................................................................................................................... 31 

4. SÈRIES ELÈCTRIQUES ................................................................................................................................ 31 

5. CABLATGE ..................................................................................................................................................... 32 

6. CONDUCCIONS ............................................................................................................................................. 32 

7. QUADRES ELÈCTRICS ................................................................................................................................. 33 

8. APARELLATGE .............................................................................................................................................. 33 

9. POSADA A TERRA ........................................................................................................................................ 34 

10. RETOLACIÓ ................................................................................................................................................... 34 

11. DOCUMENTACIÓ .......................................................................................................................................... 34 

 

  



 

PROJECTE  EXECUTIU - PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES 

INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 44,8kWp / 40kW EN AUTOCONSUM 
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL 

Pàg. 30/38 
Maig 2020 

V1 

 

                                                                                                           

1. MÒDUL FV 

Només es pot fer canvi de marca i model prèvia aprovació per part de la Direcció d'Obra i/o el Titular. 

El procés de recepció dels mòduls implica seguir el següent procediment: 

a) Es farà una revisió dels paquets sobre el camió i just després de la seva descàrrega en presència del 
transportista. 

b) Es faran fotografies de qualsevol anomalia, com per exemple: 

 palets de fusta trencats. 

 embalatges desmuntats per cops o desplaçament de la càrrega continguda. 

 embalatges amb cops ocasionats per les forquilles d’un toro, o altres. 

 embalatges oberts amb intenció de posar al descobert la càrrega continguda. 

c) Es farà recompte del material entregat per contrastar el que expressa l’albarà de transport. 

d) Es deixarà constància escrita en l’albarà de transport de qualsevol incidència detectada. 

e) S’entregarà a Direcció d’obra l’albarà de transport. 

No seguir el procediment implicarà que el receptor de la mercaderia es farà responsable de tot allò que no cobreixi 
l’assegurança de transport. 

 

Es rebutjaran mòduls que desembalats presentin les següents anomalies: 

 sense etiquetar marca i model, o sense Nº de sèrie. 

 vidre frontal trencat, ratllat, o esquerdat. 

 deslaminacions, butllofes, o taques. 

 marc amb cops, deformat, desencolat, o trencat. 

 cèl·lules trencades, tacades o disposades asimètricament. 

 bus tallat, o molt rovellat. 

 caixa de connexió desencolada, amb cops, o sense tapa. 

 cables de connexió desempalmats, tallats, amb l’aïllament deteriorat, o sense connector. 

 

No es faran forats al marc, ni altres mecanitzats. 

 

Es fixaran a l’estructura pels forats que ja tenen fets, o per les zones que indiqui el fabricant mitjançant peces 
específicament dissenyades per aquest fi i collades amb el parell (de forces) descrit pel fabricant, o per la Direcció 
d’obra. No s’admetran fixacions que deformin o malmetin el marc del mòdul. 

 

L’instal·lador disposarà de clau dinamomètrica ben calibrada per apretar les grapes de fixació amb el parell que 
determina el fabricant. 

2. ESTRUCTURA METÀL·LICA 

Només es pot fer canvi de marca i model prèvia aprovació per part de la Direcció d'Obra i/o el Titular. 

 

No s’admetran perfils d’alumini deformats abans del seu muntatge. 

 

Es seguirà tot allò que indica el manual de muntatge del fabricant. Es muntaran totes les peces subministrades, 
gomes i accessoris inclosos. 

 

En cas de que hi hagi perfils a tallar caldrà tenir en compte que als finals les grapes, o altres peces subjectades al 
perfil,  han de tenir un mínim de 5cm de perfil sobrant, o el que indiqui el fabricant, per assegurar la correcta unió al 
llarg del temps. 

 

Com a conseqüència del muntatge no hi ha d’haver deformacions en la perfileria. L’estructura ha de quedar ben 
escairada. 

 

Cal tenir molt en compte en compte les juntes de dilatació que preveu el fabricant o el projectista. 



 

PROJECTE  EXECUTIU - PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES 

INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 44,8kWp / 40kW EN AUTOCONSUM 
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL 

Pàg. 31/38 
Maig 2020 

V1 

 

                                                                                                           

 

L’instal·lador disposarà de clau dinamomètrica ben calibrada per apretar els cargols d’unió amb el parell que 
determina el fabricant. 

3. INVERSOR 

Només es pot fer canvi de marca i model prèvia aprovació per part de la Direcció d'Obra i/o el Titular. 

 

El procés de recepció de  l’inversor implica seguir el següent procediment: 

a) Es farà una revisió del paquet sobre el camió i just després de la seva descàrrega en presència del 
transportista. 

b) Es faran fotogràfies de qualsevol anomalia, com per exemple: 

 palets de fusta trencats. 

 embalatges desmuntats per cops o desplaçament de la càrrega continguda. 

 embalatges amb cops ocasionats per les forquilles d’un toro, o altres. 

 embalatges oberts amb intenció de posar al descobert la càrrega continguda. 

c) Es farà recompte del material entregat per contrastar el que expressa l’albarà de transport. 

d) Es deixarà constància escrita en l’albarà de transport de qualsevol incidència detectada. 

e) S’entregarà a Direcció d’obra l’albarà de transport. 

No seguir el procediment implicarà que el receptor de la mercaderia es farà responsable de tot allò que no cobreixi 
l’assegurança de transport. 

 

Es rebutjaran inversors que desembalats presentin les següents anomalies: 

 sense etiquetar marca i model, o sense Nº de sèrie. 

 cops o defectes en la carcassa. 

 

Es seguiran les directrius del fabricant en quant a ventilació i espai per a manteniment per al lloc on es muntin. 

 

Es retolaran amb el senyal de risc elèctric. 

 

Les entrades i sortides de cables es faran de forma segura enfront contactes directes. 

 

En cas necessari es posaran barreres que impedeixin cops sobre l’inversor i els quadres elèctrics propers. 

 

Es muntaran en llocs arrecerats i secs, a una alçada que permeti el muntatge i posterior manteniment de forma 
sencilla, a ser possible sense necessitar escales o altres medis per accedir-hi. 

 

Seran posats en marxa quan la Direcció d'Obra ho indiqui per la persona que aquesta indiqui. 

4. SÈRIES ELÈCTRIQUES 

S’entregarà a Direcció d’Obra un llistat amb la Voc mesurada de cada sèrie abans de posar en marxa l'inversor. 

 

Només s’utilitzaran connectors de la mateixa marca i model o compatibles amb els d’origen per fer els cables 
d’extensió. No es permetrà la manipulació de les caixes de connexió dels mòduls per posar el cable d’extensió del 
pol positiu i negatiu de cada sèrie. En cas d'utilitzar sistemes equivalents es demanarà autorització prèvia a la 
Direcció d'Obra. S'utilitzarà cable de color vermell per al pol positiu i negre per al negatiu. 

 

Es retolarà el cablatge per identificar la polaritat i el nom de la sèrie, especialment quan hi hagi recorreguts molt 
llargs o de difícil accés. 
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5. CABLATGE 

La qualitat de tot el cablejat de la part de CC serà PV1-F  (qualitat solar i alta seguretat). Tot el cablejat de la part AC 
serà RZ1-K(AS), exceptuant l’interior dels quadres elèctrics i caixes de connexió que podrà ser H07Z1-K. Així doncs, 
els cables de les línies de potència seran de doble aïllament 0,6/1kV. Els cables a l’interior de quadres i caixes seran 
d’aïllament 750V. Els conductors seran de coure i no s’acceptarà alumini. 

 

En els cables de doble aïllament, no es podrà utilitzar aïllament interior de PVC. S’utilitzaran altres materials amb 
millors prestacions a temperatures altes i més respectuosos amb el medi ambient, com per exemple XLPE o EPR. 

 

No es barrejaran cables de CC, CA i senyal en la mateixa conducció. En CC, sempre que sigui possible, s’agruparan 
els cables per polaritat. 

 

En les línies trifàsiques de corrent altern es retolarà convenientment des de la CPM el nom de les fases i el neutre. 
En tota la instal·lació es respectarà aquest ordre i s’indicarà convenientment mitjançant rètols, marcat, o el color de 
les fundes dels cables (blau=neutre, negre=R, marró=S, gris=T). 

 

En les línies trifàsiques s’assegurarà la continuitat del neutre no posant seccionadors ni elements fusibles individuals 
en el seu recorregut. Per tant, en tots els elements de seccionament, aquest serà omnipolar amb dispositius que 
assegurin l’obertura els contactes del neutre més tard que els de les fases i al revés al tancar el circuit. 

 

En les línies monofàsiques de corrent altern es retolarà convenientment des del seu origen a quina fase (R,S o T) 
estan connectades. El color del cablejat serà negre per la fase i blau pel neutre. 

 

En les línies de corrent continu s’indicarà la polaritat mitjançant rètols, marcat, o el color de les fundes dels cables 
(negre o blau=pol negatiu, vermell=pol positiu).  

 

No s’admetrà empalmar cables enmig de conduccions, havent-se de fer les unions en caixes de connexió i amb 
material o tècniques adequades. No es permet l’ús de soldadura. Es sol·licitarà permís a la D.O. per fer línies sense 
que els cables siguin continus i s'hagi de posar caixes de connexió intermitges. 

 

Es tindrà cura en que els cables no estiguin en contacte amb superfícies que adquireixin temperatures altes, ni en 
moviment. Els cables que estiguin en parts mòbils (portes, etc.) estaran agrupats i protegits per algun tipus 
d’envolvent que eviti el desgast de la funda i estaran ben fixats per evitar que es desempalmin. Mai faran de final del 
recorregut dels elements mòbils. 

 

Es tindrà cura en que els cables no es recolzin directament sobre cantos vius, ni rebabes. 

6. CONDUCCIONS 

En cas de que no es puguin posar sota conducció petits trams de cable, almenys s’intentarà que no rebin l’acció 
directa del Sol. 

 

Idealment tot el cablatge estarà sota tub, canal, safata amb tapa, o passacables transitable. Els recorreguts seran 
mínims, sense canvis de direcció bruscos, diferenciats i respectant les separacions mínimes per normativa amb 
altres instal·lacions. 

 

Idealment les conduccions seran visibles en tot el seu recorregut i registrables en trams no superiors a 10m. En cas 
de no ser així, per exemple en conduccions soterrades, es faran fotografies durant la construcció.   

 

Les conduccions exteriors seran resistents a l’intempèrie. No es permetrà l’ús de PVC contaminant. 

 

Les conduccións metàl·liques estaran connectades al terra. 

 

Les conduccions soterrades o en locals mullats tindran els extrems segellats per evitar la inundació, l’entrada 
d’animals, o la propagació d'incendis. 
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En els canvis de sector d’incendi, les conduccions tindran passos convenientment acabats que assegurin la 
resistència al foc exigible a la separació. Es tindrà informació escrita del material intumescent emprat. 

 

Es respectarà sempre que les conduccions elèctriques passin per sobre d’altres instal·lacions que portin aigua o 
puguin crear condensacions. 

 

La separació mínima amb línes de gas serà de 20cm. Mai es posarà una línia elèctrica en el mateix tub, galeria o 
altre espai tancat que tingui conduccions de gas. 

 

Mai passaran per locals destinats a ascensors. 

7. QUADRES ELÈCTRICS 

No s’acceptaran caixes de doble aïllament que tinguin fisures, els faltin peces, o no tanquin bé. No s’acceptaran 
armaris i envolvents metàl·liques amb fisures, cops, defectes de pintura, els faltin peces, o no tanquin bé. No 
s’acceptaran armaris de formigó amb fisures, cops, defectes del material, que els faltin peces, o no tanquin bé. 

 

Totes les caixes, envolvents o armaris estaran convenientment fixats. No s’acceptarà que es belluguin al ser tocats. 

 

Preferentment les entrades i sortides de cables es faran per la part inferior i amb premsaestopes, o qualsevol altre 
mètode que asseguri l’estancament i la resistència mecànica. 

 

Els que estiguin formats per caixes modulars de material plàstic, s’utilitzaran únicament models  de  doble aïllament. 
En cas d’anar a l’exterior seran resistents als UV i aptes per una vida de 25 anys en qualsevol entorn. La unió entre 
caixes es farà amb accessoris de la mateixa marca que assegurin l’estancament i la rigidesa mecànica. Les entrades 
i sortides de cables es faran amb premsaestopes preferentment per la part baixa. No s’acceptarà l’ús de PVC. 

 

Els que estiguin formats per envolvents metàl·liques, en cas d’anar a l’exterior seran d’acer inox o amb tractament 
(pintat al forn, galvanitzat, etc.) que asseguri la seva vida en qualsevol entorn per un periode de 25 anys. Estaran 
connectats a terra. 

 

En el cas d’estar muntats en llocs d’accés públic les envolvents seran metàl·liques o de formigó i l’aparellatge 
accessible només amb clau. 

 

En cas de contenir aparellatge que tingui leds, displays o senyalització del seu estat de funcionament s’utilitzaran 
portes transparents o finestres que permetin la seva inspecció des de l’exterior sense necessitat d’obrir la porta. 

 

Les connexións en l’interior de les envolvents es faran mitjançant borns de calibre adequat al conductor i els cables 
portaran punteres tal com indica el REBT.  

 

Les fileres de borns estaran convenient fixades pels seus extrems amb accessoris que les fixin en la seva posició. 

 

Els cables fixats a borns tindran la baga suficient per poder posar instruments de mesura elèctrica. 

 

No s’acceptarà posar dos o més cables en una mateix forat d’un born. Per fer paral·lels s’utilitzaran accessoris de la 
mateixa marca.   

  

Tot l’aparellatge interior estarà retolat. Les envolvents portaran el símbol de risc elèctric. En el punt de connexió a la 
xarxa de BT es posarà un retòl que indiqui la connexió d’un generador fotovoltaic. 

 

S’entregaran jocs per duplicat de totes les claus, convenientment retolades. 

8. APARELLATGE 

Tot l’aparellatge seguirà rigorosament les especificacions del projecte. Només s'utilitzaran marques reconegudes 
que compleixin els estàndards de la CE. Preferentment serà per muntar sobre carril DIN de 35mm. 
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En cas de ser fungible s’ha d’optar per models que tinguin indicació del seu estat i que també permetin la seva 
substitució fàcil i barata, per exemple amb cartutxs intercanviables sobre base fixa. 

 

Els borns seran del tipus que fixen el cable mitjançant cargol. 

9. POSADA A TERRA 

PRESA DE TERRA 

S'utilitzaran dues preses de terra pròpies de la instal·lació FV i es comprovarà que siguin independents del neutre de 
la xarxa de BT de la Distribuidora. 

CIRCUITS DE  POSADA A TERRA 

Es faran amb cable de coure H07Z1-K de secció adequada i mai inferior a 6mm
2
. La funda del cablatge serà de color 

groc i verd, o retolada amb aquests colors. 

 

Els circuits de posada a terra no inclouran altres elements conductors diferents a cables destinats únicament a 
aquesta finalitat. No hi haurà elements fusibles ni seccionadors de cap tipus. 

 

Tots els marcs dels mòduls estaran connectats a terra. 

 

Les safates metàl·liques tindran els trams units per cables de terra. 

MESURA DE LA RESISTÈNCIA DEL TERRA  

Tal i com esmenta el REBT i les seves ITCs, la Direcció d’obra haurà de comprovar obligatòriament abans de la 
posada en funcionament que el comportament real (valor de resistència i la seva indepedència respecte a altres 
terres) s’adequa al projecte. El valor de la resistència no ha de superar 37 Ohm. 

L’Instal·lador elèctric, que tindrà la categoria d’especialista, aportarà l’aparell per fer la mesura. 

10. RETOLACIÓ 

S'elegirà la millor solució per a retolar les diverses parts de la instal·lació. Caldrà tenir en compte que sigui apta per a 
exterior si així ho requereix l'emplaçament i que ha de tenir una gran durabilitat en tots els casos. 

 

Es seguirà la nomenclatura d'aquest projecte. 

11. DOCUMENTACIÓ 

Es recopilarà tota la informació en paper que arribi a l'obra i s'entregarà a la D.O. Per exemple, els albarans de 
transport, els manuals dels aparells continguts a l'interior d'embalatges, embalatges on apareguin Nº de sèrie 
d'elements o altra informació tècnica rellevant (model, característiques tècniques, ...), garanties, etc. 

 

 

 

Xavier Abella Vivancos  

     Enginyer industrial 

   Nº col·legiat:  15.627 
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ANNEXOS 

 

 INFORME TÈCNIC. ESTRUCTURA DE SUPORT CSWIND. 

 INFORME TÈCNIC. ESTRUCTURA DE SUPORT CSI. 

 SIMULACIÓ AMB SUNNY DESIGN. 

 FULL DE DADES DEL MÒDUL FOTOVOLTAIC. 

 FULL DE DADES DE L'INVERSOR. 

 FULL DE DADES DE L'ESTRUCTURA CS WIND. 

 FULL DE DADES DE L'ESTRUCTURA CSI. 

 ESTUDI  BÀSIC DE SEGURETAT  I SALUT. 

 ESTUDI  DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ. 
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1. INTRODUCCIÓN
En este informe se detalla, el análisis y verificación de las cargas actuantes sobre la estructura de 

cubierta, frente a las solicitaciones de viento y peso propio una vez se instalen las placas fotovoltaicas 

sobre la misma, utilizando el sistema CSWind perteneciente a la empresa CSolar Estructuras SL.   

La instalación en cuestión, cuyo peticionario es TOTFIRA estará ubicada en la cubierta del edificio 

perteneciente a Camp de Futbol Municipal Josep Seguer, ubicado en C/ Víctor Català s/n – 08150 

Parets del Valle Barcelona. 

1.1. DATOS PROPORCIONADOS POR EL CLIENTE 
Además de los planos estructurales de la nave, AECA GROUP, propone una instalación de 

paneles fotovoltaicos inclinados a 15º (respecto a la horizontal).  

Número total de paneles: 80 aprox. 

La sobre carga de uso de la cubierta que indican los datos proporcionados por el cliente es 

de: 0.20 kN/m2. 

2. DATOS DEL PROYECTO

2.1. Dimensiones del panel fotovoltaico 
Las dimensiones del panel fotovoltaico a utilizarse serán: 

2.2. Distribución e inclinación de los paneles fotovoltaicos 
Los paneles fotovoltaicos que se colocarán en la cubierta de la nave en cuestión irán 

colocados sobre la misma sin ningún tipo de fijación mecánica, auto-soportados por 

su propio peso. Se ha considerado que dichos paneles se colocarán con una inclinación de 

15º respecto a la horizontal. 

En la Figura 1 se muestra el plano de distribución de los paneles sobre la cubierta. 

Panel considerado: 
Largo del Panel: 1622 mm 
Ancho del Panel: 1068 mm 
Espesor del Panel: 35 mm 
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Figura 1. Distribución de paneles sobre las cubiertas. 
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2.3. Altura de la cubierta 
La cubierta que soporta los paneles fotovoltaicos se encuentra a 8 m sobre el nivel del suelo. 

3. HIPÓTESIS DE CÁLCULO

3.1. Casos de carga considerados en el análisis 

Los casos de carga considerados en este análisis son: 

 Peso propio de la estructura y de las placas térmicas (G)  Cargas permanentes

 Presiones de viento (Qw)

 Cargas de nieve (Qs)

En los siguientes puntos dichos casos de carga serán analizados en mayor detalle. 

3.2. Carga permanente 1: “PESO PROPIO”  
En el peso propio de las estructuras de soporte y de las placas, se ha considerado: 

 Peso propio de las placas: 198 N

 Peso propio de la estructura de soporte: Se han considerado todos los elementos que

componen la estructura.

3.3. Carga variable 1: “ACCIÓN DEL VIENTO” 
En este estudio hemos considerado los valores máximos de las velocidades de viento 

consideradas para España, según CTE DB-SE AE.  

En la Figura 2, se muestran las zonas eólicas, en nuestro caso nos encontramos en zona 

eólica C, con una velocidad básica de 29 m/s.  

Cargas Variables 
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Figura 2. Velocidades de viento de referencia. 

La velocidad media de viento, necesaria para el cálculo de las presiones de viento actuantes 

sobre la estructura, se puede calcular como: 

                  

Co = coeficiente topográfico el cual lo tomamos igual a 1, según recomendación del 

Eurocódigo 1 (lo cual corresponde a un terreno llano). 

Cr = coeficiente de rugosidad, el cual depende de la longitud de la rugosidad. 

            
 

  
  

COEFICIENTE DE EXPOSICION

Altura sobre el terreno  [ h ] 8 m

Zona de Viento III  (ZONA URBANA EN GENERAL)

k 0.22

L 0.3

Z 5

F 0.722

Ce 1.634
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          (corresponde a una categoría de terreno III) 

Donde: 

 

  , factor de rugosidad del terreno. 

 , es la altura sobre el nivel del suelo, la cual debe ser menor a 200 m. 

  , es la longitud de la rugosidad (ver tabla 1, que corresponde a tabla 4.1 del Eurocódigo 1). 

 

A continuación en la Tabla 1, se muestra la clasificación del terreno aportada por el 

Eurocódigo 1 para la determinación del coeficiente z0. El terreno del proyecto objetivo se 

puede clasificar como categoría III, por lo que el valor de z0 es de 0.3. 

 

 
Tabla 1. Coeficientes recomendados por el Eurocódigo 1 según la categoría del terreno. 

Por recomendación del Eurocódigo 1 el coeficiente z0,II adopta un valor de 0.05 

(correspondiente a z0 para categoría II). De este modo se obtiene el siguiente valor para la 

velocidad media de cálculo: 

 

         
   

    
 
    

      

              
 

   
       

                                 



CSolar Estructuras S.L. 
CIF: B-65579393 

C/ Molí d’en Xec, Nave 2 
08291 Ripollet (Barcelona) 

Teléfonos: +34 935 272 760 
 

 

 

La presión de viento correspondiente a la velocidad de pico, puede calcularse como: 

                  
 

 
     

     

            
 

 
     

  

Donde: 

     , define la intensidad de la turbulencia a la altura z 

      
  

          
 
  
 
 

  , es el factor de turbulencia. Se toma el valor recomendado de 1. 

 

Con la intensidad de la turbulencia en función de la altura se puede determinar el 

coeficiente de exposición al viento mediante la siguiente expresión: 

                    
       

     

 

De esta forma se han obtenido los siguientes valores: 

 

      
   

       
 
    

     

 

                              

 

A partir de la presión de viento actuante sobre el panel, la fuerza resultante que producen 

dichas presiones (teniendo en cuenta que su distribución no es uniforme y depende del tipo 

de estructura analizada), puede calcularse a partir de la siguiente expresión: 

                 

  , es el coeficiente de fuerza, el cual para el presente caso ha sido obtenido mediante 

simulaciones de túnel de viento realizadas con un software de dinámica de fluidos, como 

se indica en secciones posteriores al presente informe. 
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3.4. Carga variable 1: “CARGA DE NIEVE” 
No se considera en este análisis, debido a que dicha carga no se ve modificada con la 

colocación de los paneles fotovoltaicos sobre la cubierta. 

 

3.5. Combinaciones de carga consideradas 
 Para estado límite último: 

          
 

           
          

     
   

 

 

Tabla 2. Valores de cálculo de las acciones para utilizarse en la combinación de acciones. 

 

Tabla 3. Coeficientes parciales de seguridad para situaciones de cálculo permanentes y 
transitorias. 

Los valores de los coeficientes de combinación son los mostrados en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Coeficientes de simultaneidad. 

 

A partir de aquí se desprende que las combinaciones de acciones a considerar serán: 

 

 Pp pFV: peso propio del módulo  

 Pp DFL:  estructura de aluminio + deflector de viento 

 Pp Adoq: peso propio de adoquines de contrapeso 

 V front: Viento de frente 

 V back: Viento por detrás 

 

ELU (c/ PANELES FV) 

 

 Combinación 1: 1,35·(Pp pFV + Pp DFL + Pp Adoq) + 1,5·V front  

 Combinación 2: 1,35·(Pp pFV + Pp DFL + Pp Adoq) + 1,5·V back  

 

4. CÁLCULO DE FUERZAS 
 

En este estudio utilizamos los coeficientes de fuerza obtenidos a través de las simulaciones 

de túnel de viento realizadas con el software de dinámica de fluidos (Open Foam CFD). 

 

El estudio de simulación de túnel de viento ha sido realizado para una inclinación de 10º 

respecto de la superficie de la cubierta. La inclinación del deflector de viento ha sido 

diseñada para cumplir con los requerimientos de carga. 
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Figura 3. Geometría estudiada. 

En la Tabla 5 y en la Tabla 6 se muestran los resultados obtenidos a través de las 

simulaciones de túnel de viento. 

 
Tabla 5. Resultados de simulaciones túnel de viento - Fuerzas de viento - H=8  m. 

 

 

Tabla 6. Verificacion al vuelco 

FUERZAS ACTUANTES SOBRE LA ESTRUCTURA

Fw PV Fw DFL

Front File Filas al Sur (o en dirección del sol) 411.7 N -260.4 N

Intermediate Files Filas intermedias 130.3 N -128.0 N

Back File Filas al Norte 152.1 N -220.7 N

Fw PV Fw DFL

Front File Filas al Sur (o en dirección del sol) -249.8 N 251.6 N

Intermediate Files Filas intermedias -217.2 N 203.0 N

Back File Filas al Norte -325.9 N 406.0 N

(-) es de succion - hacia afuera del elemento

(+) es de presión - hacia adentro del elemento

WIND FROM FRONT  

WIND ZONE

WIND FROM BACK

WIND ZONE

VERIFICACION AL VUELCO

Cantidad de adoquines M vuelco M equil Cs

Front File 3 56,272.9 N.mm 640,679.8 N.mm 11.4

Intermediate Files 3 26,263.8 N.mm 357,902.6 N.mm 13.6

Back File 4 43,873.8 N.mm 388,223.8 N.mm 8.8

Cantidad de adoquines M vuelco M equil Cs

Front File 3 249,706.0 N.mm 469,326.6 N.mm 1.9

Intermediate Files 3 215,083.1 N.mm 291,136.4 N.mm 1.4

Back File 4 335,866.2 N.mm 370,710.7 N.mm 1.1

WIND FROM FRONT  

WIND ZONE

WIND FROM BACK

WIND ZONE

15º 
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Tabla 7. Verificacion al deslizamiento 

 

 
 

Tabla 7. Presiones transmitidas a la cubierta 

VERIFICACION AL DESLIZAMIENTO

Cantidad de adoquines F empuje F equil Cs

Front File 3 324.9 N 623.9 N 1.9

Intermediate Files 3 141.1 N 434.2 N 3.1

Back File 4 224.4 N 446.1 N 2.0

690.4 N 1,504.2 N 2.2

Cantidad de adoquines F empuje F equil Cs

Front File 3 275.6 N 281.7 N 1.0

Intermediate Files 3 226.5 N 286.5 N 1.3

Back File 4 424.9 N 331.8 N 0.8

927.0 N 900.0 N 1.0

WIND FROM FRONT  

WIND ZONE

WIND FROM BACK

WIND ZONE

A TRw Área de influencia de soporte TRw 3.6 m2

Cantidad de adoquines q w

Front File 3 183.3 N/m2

Intermediate Files 3 127.6 N/m2

Back File 4 119.3 N/m2

Cantidad de adoquines q w

Front File 3 82.8 N/m2

Intermediate Files 3 84.2 N/m2

Back File 4 85.7 N/m2

WIND FROM BACK

WIND ZONE
PRESION A CUBIERTA

PRESIONES TRANSMITIDAS A LA CUBIERTA

WIND FROM FRONT  

WIND ZONE
PRESION A CUBIERTA
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Según los resultados obtenidos vemos que la sobrecarga existente en la cubierta con la 

colocación de los paneles fotovoltaicos, en el peor de los casos, llega a 183 N/m2. Teniendo 

en cuenta un área de influencia por módulo de 3.6 m2, que la instalación consta de 80 

módulos, y que estos se reparten en un área total de 393 m2 aproximadamente, se tiene una 

carga máxima en la cubierta de 134 N/m2
.  

Esta sobrecarga no supera la sobrecarga máxima permitida indicada por el cliente (200 

N/m2). 

De aquí se desprende que la cubierta VERIFICA SATISFACTORIAMENTE LAS CARGAS 

IMPUESTAS POR LA IMPLANTACION DE LOS PANELES FOTOVOLTAICOS. 

 

 

 
Figura 4. Presiones de viento en simulaciones túnel de viento - Viento de frente. 

 

 
Figura 5. Presiones de viento en simulaciones túnel de viento - Viento de atrás. 

     

      Arq. MANUEL SANCHEZ BLANCO                          Ing. OSCAR IVAN MONTENEGRO 
 
  COLEGIADO Nº: 55191-0                COLEGIADO Nº: 18907 

 

Fecha: 28 de Abril de 2020. 
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I ALCANCE DEL INFORME 
En este informe se detalla, en forma breve, el análisis y verificación de las estructuras de soportes 
suministradas, frente a las solicitaciones de viento y nieve a las que estarán expuestas durante su vida 
útil. 

La instalación en cuestión, cuyo peticionario es TOTFIRA estará ubicada en la cubierta del edificio 
perteneciente a Camp de Futbol Municipal Josep Seguer, ubicado en C/ Víctor Català s/n – 08150 
Parets del Vallès Barcelona. 
En este informe presentamos una verificación de la estructura frente a la acción del viento y nieve, por 
considerarse las más desfavorables en la mayoría de los casos. Verificaciones adicionales pueden ser 
realizadas a pedido del cliente. 

II   HIPOTESIS DE CALCULO

2.1-  Casos de carga considerados en el análisis 

Los casos de carga considerados en este análisis son: 
• Peso propio de la estructura y de las placas térmicas (G)
• Presiones de viento (Qw)
• Cargas de nieve (Qs)

En los siguientes puntos dichos casos de carga serán analizados en mayor detalle. 

2.2- Carga permanente 1: “PESO PROPIO”  
En el peso propio de las estructuras de soporte y de las placas, se ha considerado: 
• Peso propio de las placas: 198 N
• Peso propio de la estructura de soporte: Se han considerado todos los elementos que componen la
estructura. 

2.3- Carga variable 1: “ACCIÓN DEL VIENTO” 
En este estudio hemos considerado los valores máximos de las velocidades de viento consideradas para 
España, según CTE DB-SE AE.  
En la figura 1, se muestran las zonas eólicas, en nuestro caso nos encontramos en zona eólica C, con 
una velocidad básica de 29 m/s.  

Cargas Variables 

Cargas permanentes 
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Figura 1. Velocidades de viento de referencia. 

La velocidad media de viento, necesaria para el cálculo de las presiones de viento actuantes sobre la 
estructura, se puede calcular como: 

𝑣𝑣𝑚𝑚(𝑧𝑧) = 𝐶𝐶𝑟𝑟(𝑧𝑧) × 𝐶𝐶𝑜𝑜(𝑧𝑧) × 𝑣𝑣𝑏𝑏 

Co = coeficiente topográfico el cual lo tomamos igual a 1 (lo cual corresponde a un terreno llano). 
Cr = coeficiente de rugosidad, el cual depende de la longitud de la rugosidad. 

𝐶𝐶𝑟𝑟(𝑧𝑧) = 𝐾𝐾𝑟𝑟 × 𝑙𝑙𝑙𝑙 �
𝑧𝑧
𝑧𝑧𝑜𝑜
� 

𝐾𝐾𝑟𝑟 = 0.19 × �
𝑧𝑧𝑜𝑜
𝑧𝑧𝑜𝑜,𝐼𝐼𝐼𝐼

�
0.07

𝑧𝑧𝑜𝑜,𝐼𝐼𝐼𝐼 = 0.3 (corresponde a una categoría de terreno III) 

Donde: 

𝐾𝐾𝑟𝑟, factor de rugosidad del terreno. 
 𝑧𝑧, es la altura sobre el nivel del suelo, la cual debe ser menor a 200 m. 
𝑧𝑧𝑜𝑜, es la longitud de la rugosidad (ver tabla 1, que corresponde a tabla 4.1 del Eurocódigo 1). 
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Tabla 1. Categorías de terreno. 

La presión de viento correspondiente a la velocidad de pico, puede calcularse como: 

𝑞𝑞𝑝𝑝(𝑧𝑧) = [1 + 7 × 𝐼𝐼𝑣𝑣(𝑧𝑧)] ×
1
2

× 𝜌𝜌 × 𝑣𝑣𝑚𝑚2 (𝑧𝑧) 

𝑞𝑞𝑝𝑝(𝑧𝑧) = 𝐶𝐶𝑒𝑒(𝑧𝑧) ×
1
2

× 𝜌𝜌 × 𝑣𝑣𝑏𝑏2 

Donde: 
𝐼𝐼𝑣𝑣(𝑧𝑧), define la intensidad de la turbulencia a la altura z 

𝐼𝐼𝑣𝑣(𝑧𝑧) =
𝑘𝑘1

𝐶𝐶𝑜𝑜(𝑧𝑧) × ln ( 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑜𝑜
)

𝑘𝑘1, es el factor de turbulencia. Se toma el valor recomendado de 1. 

𝐶𝐶𝑒𝑒(𝑧𝑧) = [1 + 7 × 𝐼𝐼𝑣𝑣(𝑧𝑧)] × 𝐶𝐶𝑟𝑟2(𝑧𝑧) × 𝐶𝐶𝑜𝑜2(𝑧𝑧) 

A partir de la presión de viento actuante sobre el panel, la fuerza resultante que producen dichas presiones 
(teniendo en cuenta que su distribución no es uniforme y depende del tipo de estructura analizada), 
puede calcularse a partir de la siguiente expresión: 

𝐹𝐹𝑤𝑤 = 𝐶𝐶𝑓𝑓 × 𝑞𝑞𝑝𝑝(𝑧𝑧) × 𝐴𝐴𝑟𝑟𝑒𝑒𝑓𝑓  

𝐶𝐶𝑓𝑓, es el coeficiente de fuerza. Para nuestro caso utilizamos el que corresponde a estructuras tipo 
"marquesinas". En la tabla 2 se listan los coeficientes de fuerza obtenidos del eurocódigo1. 
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Tabla 2. Coeficientes de fuerza. 

Figura 2. Posición de la resultante de presiones. 
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2.4- Carga variable 2: “Sobrecarga de Nieve” 
Las cargas de nieve se calculan según el CTE DB-SE. A partir de aquí la carga de nieve se calcula según, 

𝑞𝑞𝑛𝑛 =  𝜇𝜇 × 𝑆𝑆𝑘𝑘 

Donde: 

𝜇𝜇𝑖𝑖, es el coeficiente de forma de la cubierta según inclinaciones de cubierta. 
Ver tabla 3. 

𝑆𝑆𝑘𝑘, Valor característico de carga de nieve sobre un terreno horizontal según tabla 4 y figura 3. 

<30º 30º>60º >60º 
1 Interpolar linealmente 0 

Tabla 3. Coeficientes de fuerza. 

Figura 3. Zonas climáticas para cargas de nieve. 
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Tabla 4. Cargas de nieve según altitud topográfica. 

2.5- Combinaciones de carga 

• Para estado límite último:

�𝛾𝛾𝐺𝐺,𝑗𝑗.𝐺𝐺𝑘𝑘,𝑗𝑗
𝑗𝑗

+ 𝛾𝛾𝑄𝑄,1.𝑄𝑄𝑘𝑘,1 + �𝛾𝛾𝑄𝑄,𝑖𝑖.𝛹𝛹0,𝑖𝑖.𝑄𝑄𝑘𝑘,𝑖𝑖
𝑖𝑖>1

Tabla 5. Valores de cálculo de las acciones para utilizarse en la combinación de acciones. 

Tabla 6. Coeficientes parciales de seguridad para situaciones de cálculo permanentes y transitorias. 
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Los valores de los coeficientes de combinación son los mostrados en la tabla 7. 

Tabla 7. Coeficientes de simultaneidad. 

A partir de aquí se desprende que las combinaciones de acciones habituales a considerar serán: 

• Pp: peso propio del módulo + estructura de aluminio
•Nv: Nieve
• Vp: Viento presión
• Sm: Sobrecarga Mantenimiento: 1 KN/m2
• Vs: Viento succión
ELU 
• Combinación 1: 1,35·Pp + 1,5·Vp + 0,7·1,5·Sm
• Combinación 2: 1,35·Pp + 1,5·0,6·Vp + 1,5·Sm
• Combinación 3: 1·Pp + 1,5·Vs

III   MATERIALES UTILIZADOS

Los materiales con los que está fabricada la estructura son los siguientes: 

• Perfilería : Aluminio 6082-T6
• Bridas : Aluminio 6082 - T6
• Tornillería y fijaciones : Acero Inoxidable A2
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IV DATOS DEL PROYECTO

3.1 Panel Fotovoltaico Utilizado 

Las placas fotovoltaicas utilizadas en esta instalación tienen las siguientes dimensiones: 

LARGO DEL PANEL:  1622 mm  

ANCHO DEL PANEL:  1068 mm 

ESPESOR DEL PANEL:  35 mm 

Las placas irán colocadas en forma HORIZONTAL sobre los perfiles portantes, coplanares respecto a la 

cubierta. 

3.2 Estructura de soporte suministrada (analizada) 

Figura 4. Esquema general de la estructura 
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Las estructura de soporte analizada en este informe técnico es la que se muestra en la figura 5. 

Figura 5. Geometría de la estructura y puntos de fijación a chapa de cubierta. 

Los elementos que componen a la estructura de soporte triangular son: 

Carriles portantes de placa: PCS 1.5 

Piezas de Fijación: FIJACION DOBLE ROSCA INOXIDABLE  

Además, el tipo de estructura según clasificación propia de CSolar, es CSI-1H. 

Figura 6. Detalles de fijaciones a la chapa de cubierta. 

Los paneles fotovoltaicos se encuentran fijados a los perfiles portantes PCS 1.5 a través de las pinzas de 
fijación BCSE-50-35 y BCSI-50-35. Ver detalle de la figura 7. 

Variable 
< 1045 

mm 

1100 mm 
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DETALLE BRIDA EXTREMO BCSE-50-35 DETALLE BRIDA INTERMEDIA BCSI-50-35 

Figura 7 Detalles de fijación de los paneles a los carriles portantes. 
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V  ANALISIS DE LA ESTRUCTURA
DISTRIBUCION DE CARAGAS DE VIENTO EN LA ESTRUCTURA 
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Verificación al cortante [KN]
Resit. 1 [KN] 2 [KN] min [KN]
Vrk 1,334 1,24 1,24

 
VERIFICACION DE ELEMENTOS COMPONENTES 

• VERIFICACION A TRACCION 

COEFICIENTE DE SEGURIDAD = Resistencia Tornillo /Solicitación en tornillo = -6.8 KN/-1.12KN= 6.07 
 
 

 
 
 
 

Tabla 8. Resistencia de Tornillos en fijaciones a tracción. 
 

• VERIFICACION A CORTANTE 

COEFICIENTE DE SEGURIDAD = Resistencia Tornillo /Solicitación en tornillo = 1.24 KN/1.19KN= 1.46 
 
 
 
 
 

Tabla 9. Resistencia Nominal de Tornillos en fijaciones a cortante. 
 
 

VERIFICACIÓN DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA 
MODELO DE CÁLCULO 
Estructura tipo voladizo metálico 
Correas IPE 120 
Cercha Formadas por perfiles T 170 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Modelo de Cálculo general 
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Figura 7. Diagrama de Momentos 

Figura 8. Diagrama de Cortantes 

Figura 9. Diagrama de Axiales 
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Tabla 10. Verificación Estructura de Acero 

VI CONCLUSIONES 
De acuerdo a los análisis realizados tanto, sobre la estructura del sistema CSI, como sobre la 
estructura de cubierta, puede afirmarse que el conjunto se comporta satisfactoriamente ante las 
solicitaciones a las que se encuentra sometidas, arrojando valores de coeficientes de seguridad 
suficientes como para asegurar la solidez del mismo. 
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VIII ANEJO
PLANTA GENERAL 
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FICHA TECNICA PERFIL PORTANTE – PSC 1.5 



 AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

FV 40kW CAMP FUTBOL 

MUNICIPAL PARETS DEL VALLÈS

V1

Emplazamiento: Spain / Barcelona

Tensión de red: 230V (230V / 400V)

Proyecto:

Número del

proyecto:

Vista general del sistema

48 x Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. HiE-S350SG mono (12/2019) (Generador FV 1)
Acimut: 69 °, Inclinación: 18 °, Tipo de montaje: Montaje libre, Potencia pico: 16,80 kWp

16 x Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. HiS-S350TI mono (12/2015) (Generador FV 2)
Acimut: 5 °, Inclinación: 15 °, Tipo de montaje: Montaje libre, Potencia pico: 5,60 kWp

64 x Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. HiS-S350TI mono (12/2015) (Generador FV 3)
Acimut: 36 °, Inclinación: 15 °, Tipo de montaje: Montaje libre, Potencia pico: 22,40 kWp

1 x SMA STP 20000TL-30 1 x SMA STP 20000TL-30

Datos de diseño fotovoltaicos

Cantidad total de módulos: 128

Potencia pico: 44,80 kWp

Número de inversores fotovoltaicos: 2

Potencia nominal de CA de los

inversores fotovoltaicos:

40,00 kW

Potencia activa de CA: 40,00 kW

Relación de la potencia activa: 89,3 %

Rendimiento energético anual*: 67.653,48 kWh

Factor de aprovecham. de energía: 99,9 %

Coeficiente de rendimiento*: 89,2 %

Rendimiento energético específico*: 1510 kWh/kWp

Pérdidas de línea (% de la energía): ---

Carga desequilibrada: 0,00 VA

Reducción de CO₂ al cabo de 20 año(s): 688 t

*Importante: Los valores de rendimiento que se muestran constituyen solo una estimación y se generan de forma matemática. SMA Solar

Technology AG no asume la responsabilidad del valor real del rendimiento, que puede diferir de los valores aquí mostrados debido a

circunstancias externas como por ejemplo, módulos sucios o variaciones en su rendimiento.

Firma

1 / 5 Version: 5.0.0.R / 02/05/2020



Proyecto: CAMP FUTBOL MUNICIPAL PARETS DEL

VALLÈS

Número del proyecto:

Emplazamiento: Spain / Barcelona

Temperatura mínima: -1 °C

Temperatura de diseño: 24 °C

Temperatura máxima: 33 °CSubproyecto Subproyecto 1

Temperatura ambiente:

Diseños de los inversores

1 x SMA STP 20000TL-30   (Parte de la planta 1)

SMA STP 20000TL-30

Potencia pico:

Cantidad total de módulos:

Número de inversores fotovoltaicos:

Potencia de CC (cos φ = 1) máx.:

Potencia activa máx. de CA (cos φ = 1):

Tensión de red:

Ratio de potencia nominal:

Factor de desfase cos φ:

22,40 kWp

64

1

20,44 kW

20,00 kW

230V (230V / 400V)

91 %

1

Factor de dimensionamiento: 112 %

Horas de carga completa: 1679,0 h

Datos de diseño fotovoltaicos

Entrada A: Generador FV 1

48 x Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. HiE-S350SG mono (12/2019), Acimut: 69 °, Inclinación: 18 °, Tipo de montaje: Montaje libre

Entrada B: Generador FV 2

16 x Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. HiS-S350TI mono (12/2015), Acimut: 5 °, Inclinación: 15 °, Tipo de montaje: Montaje libre

Máx. tensión:

Tensión de CC mín. (Tensión de red 230 V):

Número de strings:

Módulos fotovoltaicos:

Potencia pico (de entrada):

Tensión mín.:

Tensión FV normal:

Tensión de CC: máx.

Corriente máx. del generador:

Corriente de entrada máx. por entrada de regulación

Corriente de cortocircuito máx. por entrada de

Corriente máx. de cortocircuito (planta fotovoltaica):

778 V

Entrada A:

3

16

16,80 kWp

547 V

572 V

150 V

1000 V

27,8 A

33 A

43 A

28,7 A

813 V

Entrada B:

1

16

5,60 kWp

556 V

585 V

150 V

1000 V

9,0 A

33 A

43 A

9,6 A

Compatible con FV/inversor

2 / 5 Version: 5.0.0.R / 02/05/2020



Proyecto: CAMP FUTBOL MUNICIPAL PARETS DEL

VALLÈS

Número del proyecto:

Emplazamiento: Spain / Barcelona

Temperatura mínima: -1 °C

Temperatura de diseño: 24 °C

Temperatura máxima: 33 °CSubproyecto Subproyecto 1

Temperatura ambiente:

Diseños de los inversores

1 x SMA STP 20000TL-30   (Parte de la planta 2)

SMA STP 20000TL-30

Potencia pico:

Cantidad total de módulos:

Número de inversores fotovoltaicos:

Potencia de CC (cos φ = 1) máx.:

Potencia activa máx. de CA (cos φ = 1):

Tensión de red:

Ratio de potencia nominal:

Factor de desfase cos φ:

22,40 kWp

64

1

20,44 kW

20,00 kW

230V (230V / 400V)

91 %

1

Factor de dimensionamiento: 112 %

Horas de carga completa: 1703,7 h

Datos de diseño fotovoltaicos

Entrada A: Generador FV 3

36 x Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. HiS-S350TI mono (12/2015), Acimut: 36 °, Inclinación: 15 °, Tipo de montaje: Montaje libre

Entrada B: Generador FV 3

28 x Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. HiS-S350TI mono (12/2015), Acimut: 36 °, Inclinación: 15 °, Tipo de montaje: Montaje libre

Máx. tensión:

Tensión de CC mín. (Tensión de red 230 V):

Número de strings:

Módulos fotovoltaicos:

Potencia pico (de entrada):

Tensión mín.:

Tensión FV normal:

Tensión de CC: máx.

Corriente máx. del generador:

Corriente de entrada máx. por entrada de regulación

Corriente de cortocircuito máx. por entrada de

Corriente máx. de cortocircuito (planta fotovoltaica):

914 V

Entrada A:

2

18

12,60 kWp

625 V

658 V

150 V

1000 V

18,1 A

33 A

43 A

19,2 A

711 V

Entrada B:

2

14

9,80 kWp

486 V

512 V

150 V

1000 V

18,1 A

33 A

43 A

19,2 A

Compatible con FV/inversor
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Diseño de la gestión de la energía

Nombre del proyecto: CAMP FUTBOL MUNICIPAL

Número del proyecto:

Emplazamiento: Spain / Barcelona

Planta FV Monitorización de la planta

Subproyecto 1

Parte de la planta 1

1 x SMA STP 20000TL-30

Parte de la planta 2

1 x SMA STP 20000TL-30
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Valores mensuales

Nombre del proyecto: CAMP FUTBOL MUNICIPAL

Número del proyecto:

Emplazamiento: Spain / Barcelona

Diagrama

Tabla

Mes Rendimiento energético

[kWh]

Coeficiente de rendimiento

1 3241 (4,8 %) 90 %

2 4264 (6,3 %) 91 %

3 6028 (8,9 %) 91 %

4 6738 (10,0 %) 90 %

5 7615 (11,3 %) 89 %

6 7785 (11,5 %) 88 %

7 8522 (12,6 %) 88 %

8 7429 (11,0 %) 88 %

9 5833 (8,6 %) 89 %

10 4494 (6,6 %) 89 %

11 3009 (4,4 %) 89 %

12 2695 (4,0 %) 90 %
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HYUNDAI SOLAR MODULE

SG
SERIES

PERC Shingled
HiE-S340SG HiE-S345SG HiE-S350SG

 

Both LID(Light Induced Degradation) and 

PID(Potential Induced Degradation) are 

strictly eliminated to ensure higher actual 

yield during lifetime.

Tempered glass and reinforced frame 

design withstand rigorous weather 

conditions such as heavy snow and strong 

wind.

PERC Shingled Technology provides ultra

-high efficiency with better performance 

in low irradiation. Maximizes installation 

capacity in limited space.

PERC Shingled Technology Anti-LID / PID Mechanical Strength 

Global brand with powerful financial 

strength provide reliable 20-year 

product warranty.

Various tests under harsh environmental 

conditions such as ammonia and salt-mist 

passed.

Hyundai’s R&D center is an accredited test 

laboratory of both UL and VDE.

Extended Product
Warranty Corrosion Resistant UL / VDE Test Labs 

Hyundai’s Warranty Provisions

• 20-Year Product Warranty 

·On materials and workmanship

• 25-Year Performance Warranty

· Initial year: 97.0% 

· Linear warranty after second year: 

with 0.7%p annual degradation, 

80.2% is guaranteed up to 25 years 

20

25

About Hyundai Energy Solutions

Established in 1972, Hyundai Heavy Industries Group is one of the most trusted names in the 

heavy industries sector and is a Fortune 500 company. As a global leader and innovator, Hyundai 

Heavy Industries is committed to building a future growth engine by developing and investing 

heavily in the field of renewable energy.       

 

As a core energy business entity of HHI, Hyundai Energy Solutions has strong pride in providing 

high-quality PV products to more than 3,000 customers worldwide. 

Certification

More Power 
Generation
In Low Light

For Both 
Residential &
Commercial 
Applications

Shingled 
Technology
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Mono-Crystalline Module (HiE-S____SG)

340 345 350

Nominal Output (Pmpp) W 340 345 350

Open Circuit Voltage (Voc) V 45.2 45.3 45.4

Short Circuit Current (Isc) A 9.51 9.55 9.60

Voltage at Pmax (Vmpp) V 37.4 37.5 37.6

Current at Pmax (Impp) A 9.09 9.20 9.31

Module Efficiency % 19.6 19.9 20.2

Cell Type - Mono-Crystalline Silicon

Maximum System Voltage V 1,500

Temperature Coefficient of Pmax %/K -0.34% / °C

Temperature Coefficient of Voc %/K -0.27% / °C

Temperature Coefficient of Isc %/K 0.04% / °C

Electrical Characteristics

*All data at STC (Standard Test Conditions). Above data may be changed without prior notice.

Module Diagram (unit : mm)

Sales & Marketing
55, Bundang-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13591, Korea 
Tel: America : +1-212-220-5764, Japan : +81-3-6717-4435
      Europe : +49-89-71042-2023, Australia : +61-2-9238-2283

l  Fax : +82-31-8006-6967
l  info@hyundai-es.co.kr

I-V Curves

Incid. Irrad = 1,000W/m2

Incid. Irrad = 800W/m2

Incid. Irrad = 600W/m2

Incid. Irrad = 400W/m2

Incid. Irrad = 200W/m2

Current [A]

Incid. Irrad = 1,000W/m2

       Operating Cell Temp = 0°C
       Operating Cell Temp = 20°C
       Operating Cell Temp = 40°C
       Operating Cell Temp = 60°C
       Operating Cell Temp = 80°C

Current [A]

Voltage[ V ]

Voltage[ V ]

Cell temperature : 25°C 

AM1.5 1,000W/m²

Installation Safety GuideMechanical Characteristics

Nominal Operating  
Cell Temperature 42.3 ± 2°C

Operating Temperature -40 – 85°C
Maximum
System Voltage DC 1,500 / 1,000 (IEC)

Maximum
Reverse Current 20A

Maximum
Surface Load Capacity

Front 5,400 Pa
Rear 2,400 Pa

•  Only qualified personnel should install or 
perform maintenance.

•  Be aware of dangerous high DC voltage.
•  Do not damage or scratch the rear surface  

of the module.
•  Do not handle or install modules when they 

are wet.

Dimensions 1,622×1,068×35mm (L×W×H)

Weight 19.8kg

Solar Cells 340 cells, 6” PERC Mono-crystaline sillicon solar cells (in increment of 5)

Output Cables Length 1000mm, 1×4mm²   Connector Compatible with MC4

Junction Box Rated current:15A, IP67, TUV&UL

Construction Front Glass : White toughened safety glass, 3.2mm
Encapsulation : EVA (Ethylene-Vinyl-Acetate)

Frame Anodized aluminum profile



Sunny Tripower 
15000TL / 20000TL / 25000TL
El especialista flexible para plantas comerciales y centrales fotovoltaicas de gran tamaño

El Sunny Tripower es el inversor ideal para plantas de gran tamaño en el sector comercial e industrial. Gracias a su rendimiento 
del 98,4 %, no solo garantiza unas ganancias excepcionalmente elevadas, sino que a través de su concepto de multistring 
combinado con un amplio rango de tensión de entrada también ofrece una alta flexibilidad de diseño y compatibilidad con 
muchos módulos fotovoltaicos disponibles.
La integración de nuevas funciones de gestión de energía como, por ejemplo, Integrated Plant Control, que permite regular 
la potencia reactiva en el punto de conexión a la red tan solo por medio del inversor, es una firme apuesta de futuro. Esto 
permite prescindir de unidades de control de orden superior y reducir los costes del sistema. El suministro de potencia reactiva 
las 24 horas del día (Q on Demand 24/7) es otra de las novedades que ofrece.

Sunny Tripower 
15000TL / 20000TL / 25000TL
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rentable
• Rendimiento máximo del 98,4 %

Flexible
• Tensión de entrada de CC hasta 

1000 V
• Diseño de plantas perfecto gracias 

al concepto de multistring
• Pantalla opcional

innovador
• Innovadoras funciones de gestión de 

red gracias a Integrated Plant Control
• Suministro de potencia reactiva las 24 

horas del día (Q on Demand 24/7)

Seguro
• Descargador de sobretensión de CC 

integrable (DPS tipo II)



Sunny Tripower 
15000TL / 20000TL / 25000TL

Datos técnicos
Sunny Tripower 

15000TL
entrada (CC)
Potencia máx. del generador fotovoltaico 27000 Wp
Potencia asignada de CC 15330 W
Tensión de entrada máx. 1000 V
Rango de tensión MPP/tensión asignada de entrada 240 V a 800 V/600 V
Tensión de entrada mín./de inicio 150 V/188 V
Corriente máx. de entrada, entradas: A/B 33 A/33 A
Número de entradas de MPP independientes/strings por entrada de MPP 2/A:3; B:3
Salida (CA)
Potencia asignada (a 230 V, 50 Hz) 15000 W
Potencia máx. aparente de CA 15000 VA
Tensión nominal de CA 3 / N / PE; 220 V / 380 V

3 / N / PE; 230 V / 400 V
3 / N / PE; 240 V / 415 V

Rango de tensión de CA 180 V a 280 V

Frecuencia de red de CA/rango 50 Hz/44 Hz a 55 Hz
60 Hz/54 Hz a 65 Hz

Frecuencia asignada de red/tensión asignada de red 50 Hz/230 V
Corriente máx. de salida/corriente asignada de salida 29 A/21,7 A
Factor de potencia a potencia asignada/Factor de desfase ajustable 1/0 inductivo a 0 capacitivo
THD ≤ 3%
Fases de inyección/conexión 3/3
rendimiento
Rendimiento máx./europeo 98,4%/98,0%
Dispositivos de protección
Punto de desconexión en el lado de entrada ●
Monitorización de toma a tierra/de red ● / ●
Descargador de sobretensión de CC: DPS tipo II ○
Protección contra polarización inversa de CC/resistencia al cortocircuito de CA/con separación galvánica ● / ● / —
Unidad de seguimiento de la corriente residual sensible a la corriente universal ●
Clase de protección (según IEC 62109-1)/categoría de sobretensión (según IEC 62109-1) I / AC: III; DC: II
Datos generales
Dimensiones (ancho/alto/fondo) 661/682/264 mm  (26,0/26,9/10,4 in)
Peso 61 kg (134,48 lb)
Rango de temperatura de servicio −25 °C a +60 °C  (−13 °F a +140 °F)
Emisión sonora, típica 51 dB(A)
Autoconsumo nocturno 1 W
Topología/principio de refrigeración Sin transformador/OptiCool
Tipo de protección (según IEC 60529) IP65
Clase climática (según IEC 60721-3-4) 4K4H
Valor máximo permitido para la humedad relativa (sin condensación) 100%
equipamiento / función / accesorios
Conexión de CC/CA SUNCLIX/Borne de conexión por resorte
Pantalla ○
Interfaz: RS485, Speedwire/Webconnect ○ / ●
Interfaz de datos: SMA Modbus / SunSpec Modbus ● / ●
Relé multifunción/Power Control Module ○ / ○
OptiTrac Global Peak/Integrated Plant Control/Q on Demand 24/7 ● / ● / ●
Compatible con redes aisladas/con SMA Fuel Save Controller ● / ●
Garantía: 5/10/15/20 años ● / ○ / ○ / ○
Certificados y autorizaciones previstos

*  No es válido para todas las ediciones nacionales de la norma EN 50438

ANRE 30, AS 4777, BDEW 2008, C10/11:2012, CE, CEI 0-16, CEI 0-21, DEWA 2.0, 
EN 50438:2013*, G59/3, IEC 60068-2-x, IEC 61727, IEC 62109-1/2, IEC 62116, 

MEA 2013, NBR 16149, NEN EN 50438, NRS 097-2-1, PEA 2013, PPC, RD 1699/413, 
RD 661/2007, Res. n°7:2013, SI4777, TOR D4, TR 3.2.2, UTE C15-712-1, VDE 0126-1-1, 

VDE-AR-N 4105, VFR 2014

Modelo comercial STP 15000TL-30



Accesorios

Interfaz RS485 
DM-485CB-10

Descargador de sobretensión 
de CC tipo II, entradas A y B
DCSPD KIT3-10

Power Control Module
PWCMOD-10

Relé multifunción
MFR01-10

● De serie ○ Opcional — No disponible
Datos en condiciones nominales
Actualizado: octubre de 2017

Curva de rendimiento

Datos técnicos Sunny Tripower
20000TL

Sunny Tripower
25000TL

entrada (CC)
Potencia máx. del generador fotovoltaico 36000 Wp 45000 Wp
Potencia asignada de CC 20440 W 25550 W
Tensión de entrada máx. 1000 V 1000 V
Rango de tensión MPP/tensión asignada de entrada 320 V a 800 V/600 V 390 V a 800 V/600 V
Tensión de entrada mín./de inicio 150 V/188 V 150 V/188 V
Corriente máx. de entrada, entradas: A/B 33 A/33 A 33 A/33 A
Número de entradas de MPP independientes/strings por entrada de MPP 2/A:3; B:3 2/A:3; B:3
Salida (CA)
Potencia asignada (a 230 V, 50 Hz) 20000 W 25000 W
Potencia máx. aparente de CA 20000 VA 25000 VA
Tensión nominal de CA 3 / N / PE; 220 V / 380 V

3 / N / PE; 230 V / 400 V
3 / N / PE; 240 V / 415 V

Rango de tensión de CA 180 V a 280 V

Frecuencia de red de CA/rango 50 Hz/44 Hz a 55 Hz
60 Hz/54 Hz a 65 Hz

Frecuencia asignada de red/tensión asignada de red 50 Hz/230 V
Corriente máx. de salida/corriente asignada de salida 29 A/29 A 36,2 A/36,2 A
Factor de potencia a potencia asignada/Factor de desfase ajustable 1/0 inductivo a 0 capacitivo
THD ≤ 3%
Fases de inyección/conexión 3/3
rendimiento
Rendimiento máx./europeo 98,4%/98,0% 98,3%/98,1%
Dispositivos de protección
Punto de desconexión en el lado de entrada ●
Monitorización de toma a tierra/de red ● / ●
Descargador de sobretensión de CC: DPS tipo II ○
Protección contra polarización inversa de CC/resistencia al cortocircuito de CA/con separación galvánica ● / ● / —
Unidad de seguimiento de la corriente residual sensible a la corriente universal ●
Clase de protección (según IEC 62109-1)/categoría de sobretensión (según IEC 62109-1) I / AC: III; DC: II
Datos generales
Dimensiones (ancho/alto/fondo) 661/682/264 mm  (26,0/26,9/10,4 in)
Peso 61 kg (134,48 lb)
Rango de temperatura de servicio −25 °C a +60 °C (−13 °F a +140 °F)
Emisión sonora, típica 51 dB(A)
Autoconsumo nocturno 1 W
Topología/principio de refrigeración Sin transformador/OptiCool
Tipo de protección (según IEC 60529) IP65
Clase climática (según IEC 60721-3-4) 4K4H
Valor máximo permitido para la humedad relativa (sin condensación) 100%
equipamiento / función / accesorios
Conexión de CC/CA SUNCLIX/Borne de conexión por resorte
Pantalla ○
Interfaz: RS485, Speedwire/Webconnect ○ / ●
Interfaz de datos: SMA Modbus / SunSpec Modbus ● / ●
Relé multifunción/Power Control Module ○ / ○
OptiTrac Global Peak/Integrated Plant Control/Q on Demand 24/7 ● / ● / ●
Compatible con redes aisladas/con SMA Fuel Save Controller ● / ●
Garantía: 5/10/15/20 años ● / ○ / ○ / ○
Certifi cados y autorizaciones (otros a petición)

*  No es válido para todas las ediciones nacionales de la norma EN 50438

ANRE 30, AS 4777, BDEW 2008, C10/11:2012, CE, CEI 0-16, CEI 0-21, DEWA 2.0,
EN 50438:2013*, G59/3, IEC 60068-2-x, IEC 61727, IEC 62109-1/2, IEC 62116, 

MEA 2013, NBR 16149, NEN EN 50438, NRS 097-2-1, PEA 2013, PPC, RD 1699/413, 
RD 661/2007, Res. n°7:2013, SI4777, TOR D4, TR 3.2.2, UTE C15-712-1, VDE 0126-1-1, 

VDE-AR-N 4105, VFR 2014

Modelo comercial STP 20000TL-30 STP 25000TL-30
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Monitorización, gestión y presentación profesionales de plantas  
fotovoltaicas



1CSOLAR SYSTEMS

CSWIND 

CSwind

- SISTEMA AUTOPORTANTE PARA CUBIERTAS QUE
  ADMITEN POCA CARGA
  SELF-SUPPORTING SYSTEM FOR WEAK ROOF

- INCLINACIÓN OPCIONAL ENTRE 5 Y 25º
  OPTIONAL INCLINATION BETWEEN 5 AND 25º

- PERFILERÍA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA (6082-T6)
  HIGH RESISTANCE ALUMINUM PROFILES (6082-T6)

- TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE A2 
  A2 STAINLESS STEEL BOLTS 

- PIE DE EPDM CON SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE
   EPDM NONSLIP SURFACE SUPPORT

- FACILIDAD Y RAPIDEZ DE MONTAJE 
   EASY ASSEMBLY
  

PIE DE EPDM
EPDM SUPPORT

www.c-solar.es (Tel. +34 935 272 760) 

PANEL FOTOVOLTAICO

DEFLECTOR

CONTRAPESO (ADOQUIN)
SILEM-BLOCK (EPDM)

SOPORTE (ALUMINIO 6082-T6)

PERFIL BASE (ALUMINIO 6082-T6)

CONECTOR (ALUMINIO 6082-T6)

BRIDA (ALUMINIO 6082-T6)

PERFIL BASE
BASE PROFILE



1CSOLAR SYSTEMS

CSI 

CSI

- SISTEMA INCLINADO CONECTADO
  INCLINATED CONNECTED SYSTEM

- INCLINACIÓN OPCIONAL ENTRE 5 Y 45º
  OPTIONAL INCLINATION BETWEEN 5 AND 45º

- PERFILERÍA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA (6082-T6)
  HIGH RESISTANCE ALUMINUM PROFILES (6082-T6)

- TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE A2 
  A2 STAINLESS STEEL BOLTS 

- FACILIDAD Y RAPIDEZ DE MONTAJE 
   EASY ASSEMBLY
  

CONEXIÓN RAIL BASE
BASE RAIL CONECTION

www.c-solar.es (Tel. +34 935 272 760) 

DETALLE FIJACIÓN
FIXATION DETAIL

B
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA DE 44,8 kWp / 40 kW AL CAMP DE 
FUTBOL MUNICIPAL JOSEP SEGUER DE PARETS DEL VALLÈS (BARCELONA) 

AMB MODALITAT D'AUTOCONSUM  COL·LECTIU A TRAVÉS DE XARXA 
PRÒXIMA DE BT AMB EXCEDENTS NO ACOLLIDA A  COMPENSACIÓ 
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1. MEMÒRIA 

1.1 OBJECTE 

D’acord amb els principis de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, aquest estudi pretén: 

 Fer una descripció de l’obra i del seu procés d’execució. Indicació dels procediments, equips tècnics i medis 
auxiliars que s’utilitzaran.   

 Identificar els riscos laborals que puguin ser evitats i indicar les mesures tècniques necessàries per a evitar-los. 

 Indicar els riscos laborals que no puguin ser evitats, especificant mesures preventives per a controlar-los i 
reduir-los. 

 Pressupostar el conjunt de despeses per a aplicar i executar l’estudi de seguretat i salut laboral. 

1.2 NORMATIVA  D’APLICACIÓ 

Séran d’obligat compliment les disposicions contingudes en: 

 Estatuto de los trabajadores (Ley 8/1980) 

 LEY 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 LEY 54/2003 de 12 de diciembre que reforma el marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

 RD 171/2004 de 30 de enero de coordinación de las actividades empresariales. 

 RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y modificación posterior RD 

780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el RD 39/1997, de 17 de enero. 

 RD 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 

que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

 RD 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 

89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 

 RD 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 RD 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

 RD 786/2001, de 6 de julio, se aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

 RD 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

 RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores 

de equipos de protección individual 

 RD de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

 RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

 LEY 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación 

 RD 486/1997, de 14 de abril, se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 RD 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas y Centros 

de Transformación. 

 RD 1316/1989, de 27 de octubre sobre la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de su exposición al 

ruido durante el trabajo. Incluida la corrección de errores del 9 de diciembre de 1989. 

 CONVENIO 148 DE LA OIT, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos profesionales debidos a la 

contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo. 

 RD 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente 

al riesgo eléctrico. 

1.3 JUSTIFICACIÓ DE L’OBLIGATORIETAT DE SER ESTUDI BÀSIC 

 El presupost d'execució per contracta (sense lVA)  és de 70.873,10 € (inferior a  450.759,10€). 

 La duració estimada de les obres és de 21 dies laborables (inferior a 30 dies). 
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1.4 IDENTIFICACIÓ  DE  L’OBRA 

Projecte Projecte Executiu d’instal·lació solar fotovoltaica de 44,8kWp / 40kW 
al Camp de Futbol Municipal Josep Seguer de Parets del Vallès 
(Barcelona) amb modalitat d'autoconsum col·lectiu a través de xarxa 
pròxima amb excedents no acollida a compensació. V1. 

Adreça de l’obra Camp de Futbol Municipal Josep Seguer 

C/ Víctor Català, s/n 

08150 PARETS DEL VALLÈS (Barcelona) 

Promotor i Titular AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS 
NIF: P0815800H 
C/ Major, 2-4 
08150 PARETS DELS VALLÈS (Barcelona) 

Representant del Titular Marta Rodríguez Jiménez 
Àrea de Territori i Sostenibilitat 
C/ Major, 1 
08150 PARETS DELS VALLÈS (Barcelona) 
telèfon:  691 367 646 / 935 739 999 
e-mail:  marta.rodriguez@parets.cat 

Empresa instal·ladora indeterminada 

Enginyeria de disseny Xavier Abella 
enginyer industrial col·legiat Nº15627 COEIC 
NIF: 39184926X 
tel: 656 324 739 

Data inici indeterminada 

Data fi indeterminada 

1.5 DESCRIPCIÓ  DE  LA INSTAL·LACIÓ 

L’obra consisteix en la instal·lació d'un sistema solar fotovoltaic al complex esportiu Camp de Futbol Municipal Josep 
Seguer de Parets del Vallès, propietat de l'Ajuntament de Parets del Vallès. Es connectarà a la xarxa de BT interior 
del complex en modalitat d'autoconsum col·lectiu amb excedents. 

El generador fotovoltaic es situarà a les cobertes disponibles dels edificis del complex esportiu. 

Hi haurà 128 mòduls fotovoltaics repartits en vàris cobertes amb una potència pic total de 44,8kWp i dos aparells 
inversors iguals  que tindran una potència nominal conjunta de 40kW. 

Els inversors i els quadres elèctrics relacionats estaran a la Sala Tècnica dels quadres elèctrics. 

El cablejat de CC anirà des de cada coberta per conduccions noves o existents. En particular s'aprofitaran alguns 
trams existents soterrats. 

El cablejat de CA tindrà poca longitud i es concentrarà a l'interior de la Sala Tècnica. 

 

Totes les cobertes tenen aproximadament uns 4,5m d'alçada. No hi ha accessos fixos. 

Queda a criteri de l'empresa adjudicatària de la instal·lació utilitzar mitjans d'elevació per facilitar l'accés o les 
tasques als treballadors i/o l'hissat dels materials. 

Les cobertes son transitables només a efectes de manteniment. 

 

Prèviament a l'inici dels treballs es muntaran els accessos fixos a les cobertes i les respectives proteccions 
col·lectives. També abans de desmantellar les instal·lacions solars tèrmiques existents en dues de les cobertes. 

1.6 DESCRIPCIÓ  DELS  TREBALLS 

Els treballs d’instal·lació tindran les següents etapes: 

1. Replanteig de l’obra (Tècnic supervisor + Instal·lador FV + Tècnic empresa especialitzada PRL). 

2. Muntatge d'escales fixes d'accés a les cobertes i proteccions col·lectives (Empresa especialitzada PRL). 

3. Desmantellament de la instal·lació solar tèrmica ( Instal·lador FV + Lampista). 

4. Realització de l'obra civil (construcció o arranjament de conduccions soterrades, forat en mur, 
impermeabilització d'obertutres de la coberta. (Paleta). 

5. Triatge dels materials recicables o valoritzables i transport per gestor autoritzat (Instal·lador FV + Conductor de 
camió). 
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6. Descàrrega i magatzematge de materials (Conductor de camió + Instal·lador FV). 

7. Hissat de materials fins  cada coberta (Instal·lador FV). 

8. Muntatge del generador fotovoltaic. Estructura i mòduls (Instal·lador FV). 

9. Muntatge de les línies de corrent (Instal·lador FV). 

10. Muntatge d’equips electrònics i quadres elèctrics. (Instal·lador FV). 

11. Connexió a xarxa interior (Instal·lador FV). 

12. Posada en marxa (Tècnic supervisor + Instal·lador FV). 

13. Neteja i retirada de residus (Instal·lador FV). 

Els treballadors tindran terminantment prohibit realitzar feines que no corresponguin al seu lloc de treball. 

1.7 NOMBRE   DE  TREBALLADORS  I  DURACIÓ  DE  L’OBRA 

Es preveu que els treballs de muntatge (excloses les feines de despatx i les tramitacions)  tindran una duració de 21 
dies laborables.  

Simultàniament el nombre de treballadors serà com a màxim de 8 entre instal·ladors FVs, paletes, lampistes, 
conductors de camió, paleta o tècnic supervisor, amb un promig de 3 persones per dia. 

1.8 COORDINACIÓ DE TREBALLS 

En principi només s'espera una sola empresa contractista amb treballadors propis i altres de rams d'obra 
(especialista PRL, paleta, lampista o pintor) diversos. Aquesta ha de coordinar la seva activitat amb els horaris del 
complex esportiu i dels seus treballadors a efectes de poder entrar i sortir quan sigui necessari. També ha de vetllar 
pel compliment de la normativa de subcontractació. 

Així doncs, caldrà valorar que s'efectui la coordinació de les empreses intervinents, desenvolupant si cal aquest 
estudi o la documentació de PRL en els aspectes que es consideri necessari. 

1.9 RISCOS  LABORALS  I  MESURES  DE  PROTECCIÓ  PREVISIBLES 

1.9.1 RISCOS LABORALS EVITABLES 

Es donarà preferència a horaris de treball fora de les puntes d'activitat del complex esportiu, en especial de les hores 
amb més presència d'infants. 

No es pemetrà el pas a persones alienes (usuaris o personal del complex esportiu, personal de neteja, ...) a les 
zones de treball, en especial a les cobertes. S'utilitzaran tanques, senyalització, abalisament, etc. 

Es mantindrà tancada la sala tècnica on es munten els equips i es fa la connexió interior. Espai que pot ser fàcilment 
tancat. 

S'establirà una zona d'apilament de materials envoltada per tanques. No hi haurà emmagatzemament de materials ni 
eines fora d'aquests espais ni a l'abast de tercers. 

S'establirà una zona tancada al voltant de la base de les escales de mà per evitar la manipulació indeguda per 
usuaris del complex esportiu. 

Per evitar el risc d'incendi, durant els treballs de muntatge i posada en marxa hi haurà un extintor de CO2 de 5kg i 
eficàcia mínima 89B accessible a menys de 15m. 

 

Els treballadors i personal relacionat amb l’obra podran estar sotmesos als riscos que es llisten. Es donen les 
mesures per evitar-los, que seran d’aplicació obligatòria. 

a) Caigudes a diferent nivell. 

Els treballadors que efectuin treballs 2m per sobre del nivell del terra, utilitzaran medis homologats, en bon estat 
i ben instal·lats que evitin risc de caiguda. En cas necessari utilitzaran arnés i punts de fixació segurs. 

Es fa del tot necessari la instal·lació de les proteccions col·lectives previstes que son escales fixes i linies de 
vida en tots els edificis o parts d'ells que tinguin generador fotovoltaic a la seva coberta. 

Mai treballaran per fora dels espais protegits amb barana o altres mitjans i tindran cura d’estabilitzar 
correctament  bastides o escales. 

Les escales de mà portàtils estaran ben lligades i una zona al voltant de la seva base tancada. D'igual manera 
es procedirà amb les bastides. 

Per evitar caigudes degut a l’esfondrament de la coberta, es seguirà en tot moment les indicacions de la 
Direcció d’obra en quant a apilament de materials i neteja de residus. Mai es sobrepassarà el límit de 100kg/m

2
. 

Es farà neteja diària de residus, en especial d’aquells que puguin absorvir aigua o taponar desguassos. 
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Queda prohibit l’accés a zones altes a persones alienes a l’obra. 

b) Caigudes al mateix nivell. 

Es tindrà cura de tenir la zona de treball neta i en ordre. Es retiraran els residus amb freqüència. S'evitarà 
treballar i especialment manipular objectes de gran superfície quan hi hagi vent continuat o ràfegues. 

 Tothom calçarà botes de seguretat amb sola antilliscant. 

c) Caiguda d’objectes a diferent nivell durant la seva manipulació. 

Es mantindrà la zona de treball neta i ordenada. En cas necessari es lligaran les eines al cinturó de treball. 

No es permetrà estar per sota de treballs que es realitizin en altura. Tothom portarà casc. 

d) Caiguda d’objectes al mateix o diferent nivell per emmagatzematge deficient. 

Els materials que no s’estiguin utilitzan es tindran ordenats i ben apilats en les zones destinades a magatzem. 

Es tindrà cura de que el vent no es pugui endur objectes emmagatzemats o situats a l'exterior durant el treball o 
al finalitzar la jornada laboral. 

En apilaments intermedis cal vetllar que els materials estiguin ben estabilitzats, atacant-los contra objectes fixos 
i/o lligant-los si cal. 

e) Atrapament o aixafament en operacions de càrrega i descàrrega. 

No es permetrà estar per sota de càrregues enlairades, ni en les proximitats de vehicles o dels medis d’elevació. 
El personal que efectui aquestes operacions tindrà formació adequada. 

f) Atropellament, col·lisió, colpejament, atrapament per maquinària en moviment. 

Els conductors dels vehicles tindran la formació i els permisos necessaris. Conduiran amb molta prudència, 
especialment en zones peatonals. En cas necessari anirà un persona a peu senyalitzant el pas del vehicle. En 
cas d’haver personal que treballi de forma continuada en les proximitats haurà de vestir armilla d’alta visibilitat. 

g) Colpejament per objectes en moviment o caiguda de materials. 

Caldrà tenir cura en fixar objectes mòbils, per exemple escales, perquè no siguin moguts pel vent de forma 
imprevista. També es fixaran mòduls fotovoltaics, cartrons, etc. de manera que no els afecti el vent. 

S'evitarà manipular mòduls fotovoltaics humits o amb les mans mullades. 

h) Lesions oculars per partícules projectades o arrossegades per l’aire. 

S’utilizaran els EPIs adequats (ulleres de seguretat, pantalles facials i/o casc) als treballs a realitzar. 

i) Agressions per agents físics. 

S’utilizaran els EPIs adequats (ulleres de seguretat, pantalles facials, casc, botes, guants, protectors auditius ...) 
als treballs a realitzar, quan els mètodes de treball o les proteccions col·lectives no siguin suficientment segurs. 

j) Cops i talls en el cos. 

S’utilizaran els EPIs adequats (casc, botes, guants, ...) als treballs a realitzar. 

k) Sobreesforços per manipulació de càrregues o treballs penosos. 

S’adoptaran els medis de descàrrega i elevació necessaris per manipular objectes grans i/o pesats. Una sola 
persona no aixecarà mai pesos superiors a 25kg. Els treballadors tindran formació en quant a la manipulació de 
pesos. En treballs durs es faran les pauses necessàries i es portaran EPIs adequats (faixes, genolleres, ...). 

Es sol·licitarà que els camions de transport tinguin plataforma elevadora o ploma grua que faciliti la descàrrega. 

l) Cremades. 

A tenir en compte fonts de calor per contacte previsibles:   materials acabats de tallar o pulir, eines calentes 
(pistoles d’aire calent, amoladores, ...). També la radiació solar depenent l'època de l’any  S’utilitzarà roba 
adequada, EPIs i cremes protectores. 

L'edifici està ben dotat de mitjans d'extinció d'incendis. Caldrà conèixer la seva situació i el seu funcionament. 
Estaran presents, a menys de 15m,  durant les operacions de connexionat i posada en marxa de la instal·lació. 

m) Agressions o intoxicacions per agents químics. 

Es tindrà cura en la manipulació de productes químics (adhessius, pintures, ...) i s’utilitzaran els EPIs necessaris 
que evitin el contacte amb la pell i la roba. Sempre es tindrà bona ventilació i ordre en la zona de treball.  

n) Shock elèctric. 

Tots els treballadors tindran formació específica en BT. Es tindrà documentació de l’obra amb informació de les 
tensions de treball. Tothom vestirà botes aïllants. S’utilitzaran EPIs (guants dielèctrics,...) i eines (ben aïllades) 
adequats als treballs a fer. Es tindran aparells de mesura que detectin la presència de corrent elèctric, o 
proteccions colectives (banquetes aïllants, ...) a l’abast en tot moment a l’obra. 

Els treballs de connexió es faran sense tensió. A la part de corrent altern es seguiran les 5 regles d'or tant com 
sigui possible. 
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No es preveuen  treballs en zones d’AT, que només podrien efectuar-se per especialistes amb la qualificació 
necessària i amb les màximes mesures de seguretat. 

1.9.2 RISCOS LABORALS NO EVITABLES 

Els treballadors i personal relacionat amb l’obra podran estar sotmesos als riscos que es llisten. Es donen les 
mesures per reduir la probabilitat i l’efectes, que seran d’aplicació obligatòria. 

 Vent. 

No es treballarà amb vent sostingut, o ràfeges, de velocitat superior a 36km/h (igual a 10m/s) . 

 Pluja, calamarsa, neu, gel o rosada. 

No es treballarà quan plogi, caigui pedra, nevi o geli. Tampoc quan els efectes d’aquest fenòmens, als que es 
pot afegir la rosada, perdurin ja que hi ha molt risc de caigudes. 

 Risc de tormenta. 

S’abandonaran els treballs a l’exterior davant la imminència d’una tormenta. 

 Animals i insectes. 

Es farà una inspecció prèvia a les zones de treball que verifiqui la no existència d’insectes, rossegadors, ocells o 
altres animals que puguin significar un risc d’accident o per a la salut dels treballadors. Es prendran mesures 
correctores abans de començar els treballs. 

En cas de que apareguin durant els treballs, aquest es suspendran immediatament fins que es resolgui el 
problema. 

1.9.3 OPERACIONS DE RISC ELEVAT EN AQUESTA OBRA 

Caldrà tenir especial atenció en les següents tasques: 

 Treballs de descàrrega i transport de materials:  atrapaments, cops, caiguda d’objectes suspesos, caigudes al 
mateix o diferent nivell, desplaçament de materials apilats, sobreesforços. 

 Muntatge:  caiguda a diferent nivell, caiguda al mateix nivell, o sobreesforços. Si bé no s'ha detectat la 
presència en la visita de replantejament, en cap cas es manipularan o s'efectuaran operacions sobre materials 
en els que es sospiti o confirmi la presència d’amiant.  

 Connexionat elèctric:  xoc elèctric o electrocució, cremades i lesions oculars. Incendi. 

1.9.4 PROTECCIONS COL·LECTIVES A MUNTAR 

Hi haurà diverses proteccions a muntar: 

 Escala fixa amb de 5,5m amb carril equivalent a línia de vida, en cada un dels 3 edificis on hi haurà generador 
fotovoltaic. Dotada de planxa antiescalada de 2m. 

 Línia de vida fixa en cada un dels 3 edificis on hi haurà generador fotovoltaic. 

 Tanca portàtil al voltant de la base de les escales de mà o bastides. 

 Tanca portàtil  al voltant de zona d'apilament de materials. 

 Senyalització o abalisament de zones al voltant de medis de transport o mitjans d'elevació amb us prolongat. 

 Establiment de punts resistents per fixar arnesos per treballar en zones altes, o altres mètodes com per 
exemple l'establiment de baranes d'obra provisionals, etc. 

 Col·locació de taulons o planxes resistents sobre l'estructura de fixació dels vidres laminats de seguretat que 
cobreixen passadissos o claraboies en cas de que s'hi hagin de fer treballs de curta duració. 

 Disponibiliat d'extintor de CO2 de 5kg. 

1.9.5 PROTECCIONS INDIVIDUALS 

Els treballadors portaran obligatòriament els EPIs necessaris per al desenvolupament de la seva feina: 

 Roba de cotó folgada i d’abric. 

 Botes de seguretat amb sola dielèctrica. 

 

Tindran a la seva disposició quan la tasca o requereixi: 

 Casc. 

 Guants tipus americà, de làtex (o altre material similar), o dielèctrics. 
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 Pantalles facials o ulleres de seguretat. 

 Protectors auditius. 

 Genolleres. 

 Mascaretes filtre contra la pols. 

 Mascaretes adequades per evitar la propagació del coronavirus 

 Arnés de seguretat. 

 Carro i/o accessori per utilitzar els models especifics de línia de vida o carril equivalent. 

1.10 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

A la salta tècnica on actualment hi ha el quadre elèctric general hi ha disponibiltat de base d'endoll schuko o cetaq 
de línies protegides en capçalera. També cada edifici compta amb bases d'endoll schuko de 230V i 16A de línies 
protegides. 

El cable d'alimentació de la maquinària (eines manuals elèctriques o dels seus carregadors de bateria) que s'hi 
connecti tindrà el connector adequat i el nombre de conductors i la secció necessaris. Els cables seran de doble 
aïllament i estaran en bon estat de conservació. 

Les  línies es passaran per lloc on no puguin ser trepitjades i preferentment sec. 

1.11 MEDIS AUXILIARS 

No es preveu l'utilització de medis auxiliars de descàrrega ni d'elevació. 

1.12 SERVEI  DE  PREVENCIÓ 

Les empreses implicades en l’obra tindran Servei de Prevenció contractat i el personal serà coneixedor de les 
mesures de PRL corresponents al seu lloc de treball, així com els protocols establerts per a l’empresa. 

A l’empresa que farà la instal·lació fotovoltaica es nomenarà un Recurs Preventiu, que serà un dels operaris amb 
presència contínua a l’obra. Aquest tindrà la formació suficient en matèria de PRL i medis per a resoldre incidències, 
com són telèfon mòbil i vehicle a la seva disposició. Serà coneixedor dels sistemes contraincendis i dels protocols 
d’actuació en cas d’emergència de l'edfifici. 

1.13 INSTAL·LACIONS  MÈDIQUES 

L’empresa instal·ladora disposarà a l’obra de farmaciola ben equipada. 

- Desinfectants (Aigua oxigenada , alcohol etílic 96º, tintura d’iode, ...). 

- Gasa estèril, cotó fluix, benes, esparadrap, ... 

- Tisores i pinces. 

- Analgèsics sense recepta. 

- Bossa plàstica per a gel. 

- Remei d’ús tòpic per a cremades. 

- Remei d’ús tòpic per a picades d’insectes. 

- Crema de protecció solar. 

- Mascaretes. 

- Guants de vinil o similar. 

Es consideraran incidències mèdiques bàsiques: 

- Cops. Petites erosions o talls a la pell. 

- Petites hemorràgies. 

- Petites cremades. 

- Luxacions. 

- Vòmits. Marejos. 

- Picades d’insectes. 

1.14 INSTAL·LACIONS  DE  SALUBRITAT  I  COMFORT 

S’utilitzaran les instal·lacions higièniques del complex esportiu. 
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Es subministrarà aigua potable als treballadors. 

En el cas de que haguessin treballant a l’obra persones sensibles, menors d’edat o dones embarassades o en 
periode de lactància, la Direcció d’Obra i/o el Recurs Preventiu establiran les mesures a aplicar en cada cas. 

1.15 PLA  DE  SEGURETAT 

La D.O. valorarà la necessitat de desenvolupar algun punt d'aquest Estudi  o desenvolupar-lo com a Pla de 
Seguretat i Salut. 

1.16 PLA D’EMERGÈNCIA 

En cas de que el complex disposi d' un Pla d’Emergència per als treballadors i usuaris, aquest haurà de ser informat 
i adoptat  pels  instal·ladors del sistema FV. Caldrà que coneguin bé  els recorreguts d’evacuació des de cada zona 
de treball i els mitjans de protecció contra incendis. 

 

En cas d’emergències sanitàries es farà ús del telèfon d’emergències 112 per a sol·licitar ajuda. Alternativament 

podrà utilitzar-se el telèfon del centre assistencial més pròxim. Així doncs, caldrà disposar a obra de les dades de 
localització i contacte de mútues o centre assistencials públics propers al lloc de treball. 

El procediment lògic d’actuació es resumeix de forma mnemotècnica amb la paraula PAS que significa: 

P  protegir la víctima i evitar que continui sotmesa al perill causant del dany o altres riscos derivats. 

A   avisar a altres persones per informar de l’emergència i sol·licitar ajuda. 

S   socórrer la víctima oferint primers auxilis i esperar assistència sanitària experta. 

2. SEGUIMENT  I  CONTROL 

La D.O. i el Recurs Preventiu vetllaran pel compliment de  la normativa de PRL en la fase d’execució de l’obra. 

3. PRESSUPOST 

El pressupost necessari per a l'establiment del mitjans de protecció col·lectius en aquesta instal·lació es detalla a 
continuació: 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓ UNITAT Q PREU

UNITARI

(€)

PREU

(€)

12

12.1

Subministrament i muntatge d'escala marca TECHNELEC model EN 353-1 de 5,5m 

amb xapa de control d'acces de 2m.

Subministrament i muntatge de carril línia de vida vertical.

Inclou senyalètica i certificació de muntatge.

ut 3,00 1.625,15 4.875,45

12.2 Subministrament de carro per a carril línia de vida vertical. ut 3,00 415,19 1.245,57

12.3

Subministrament i muntatge de línia de vida marca E-LYNE de 30m per a Edfici 

Graderia.

Inclou senyalètica i certificació de muntatge.

ut 1,00 1.865,17 1.865,17

12.4

Subministrament i muntatge de línia de vida marca E-LYNE de 40m per a Edfici 

Vestidors i per a Edifici Bar-Oficina.

Inclou senyalètica i certificació de muntatge.

ut 2,00 2.592,32 5.184,64

12.5 Subministrament de dispositiu anclatge mòbil per a línia de vida horitzontal. ut 2,00 414,00 828,00

12.6 Subministrament de pont passarel·la de relliga d'acer galvanitzant de 2,1x0,6m ut 2,00 700,00 1.400,00

PRESSUPOST TOTAL (SENSE IVA) = 15.398,83 €

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTA

 

 

El pressupost, sense IVA, ascendeix a la quantitat de quinze mil tres-cents noranta-vuit euros amb vuitanta-tres 
cèntims. 

 

Per altra banda l'empresa adjudicatària ha de tenir alguns dels mitjans suficients descrits anteriorment (farmaciola, 
extintor propi, eines de test, etc.)  com estàndar, ja sigui a nivell de formació com de disponbilitat i EPIs per als seus 
treballadors. 
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4. PLÀNOLS 

S'adjunten plànols amb descripció de les proteccions col·lectives a muntar: 

 P22 PROTECCIONS COL·LECTIVES V1. 

 P23 PASSAREL·LA V1. 

5. ANNEXOS 

S'adjunten catàlegs dels materials proposat per a les proteccions col·lectives a muntar proposades per l'empresa S2 
SISTEMAS ANTICAIDA: 

 Catàleg de sistema complet de línia de vida horitzotal. 

 Catàleg d'escala amb carril línia de vida vertical i xapa antiescalada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Xavier Abella Vivancos 

         Enginyer industrial 

       Nº col·legiat:  15.627 







La línea de la era digital



MÁS e-lyne, MÁS SEGURIDAD

Tras 20 años instalando líneas de vida, hemos 
apostado por desarrollar un nuevo sistema capaz de 

llegar donde otros no pueden.

Junto con nuestra línea hemos 
desarrollado un configurador de 
producto que:

• Te permitirá jugar con las variables 
que afectan a la línea de vida y te 
devolverá un cálculo personalizado 
para cada uno de los casos que se 
te planteen.

• Obtendrás al momento el desglose 
de los materiales necesarios para 
ese caso y su precio.

Hemos desarrollado un sistema de 
gestión de la documentación que te 
permitirá:

• Como propietario,vas a disponer de 
toda la documentación relativa a la 
línea en cualquier momento.

• Como instalador, puedes descargarte 
nuestra APP en tu Smartphone para 
poder reconocer tu línea de vida en 
cualquier momento. 

CERTIFICADA BAJO LA EN 795/2012

Nos comprometemos con la seguridad 
y estamos orgullosos de que nos lo 
reconozcan.

VANOS DE HASTA 18 METROS

Todos estos años instalando sistemas nos 
han servido para aprender donde está la 
clave: 
Hemos conseguido aumentar la distancia 
de los vanos sin comprometer la seguridad.

REDUCIMOS LAS CARGAS

Las cargas elevadas en fijaciones 
estructurales ya son historia.
Con el nuevo absorbedor de energía 
MaXaBS, gracias al que reducimos las 
cargas en los extremos a la mitad.

MEJORAS 
TECNOLÓGICAS

MEJORAS 
TÉCNICAS





CONFIGURADOR 24/7
Gracias a nuestro configurador de producto, po-
drás trabajar con las distintas hipótesis de altura 
libre de frenado de la caída en cualquier momento, 
ya que estará a tu disposición en la nube 24/7.

DESGLOSE Y PRECIO 
DE LOS MATERIALES

Una vez realizado el cálculo, te proporcionaremos al 
instante el desglose de los materiales necesarios 
y su precio para que puedas valorar todas las al-
ternativas que te lleven a realizar un mejor trabajo 
con nosotros.

e-lyne APP
Gracias a la descarga de nuestro software 
en tu Smartphone o Tablet, dispondrás de la 
documentación de todas las instalaciones. 
Todo ello centralizado en un único lugar.

INTRANET Y EXTRANET
Intranet: Subimos toda la documentación relativa 
a la línea de vida instalada:

•	 Nº de Serie de la Línea.
•	 Certificados de Homologación.
•	 Manual de Instrucciones.
•	 Check List de Revisión de la Línea.
•	 Certificado de Estado de la Última  Revisión.                          

Extranet: El dueño de la línea de vida tiene 
disponible online toda la documentación, siempre 
actualizada.

MEJORAS TECNOLÓGICAS





ARC e-lyne
El nuevo sistema de absorción de energía para cubiertas ligeras.

Reducimos la distancia libre de caída, generando menor impacto sobre la cubierta.

El plato base de fijación del poste absorbe tan bien el impacto que los tejados apenas sufren.

El nuevo ARC incorpora un sistema de fricción interno de pared contra pared que en conjunción con el clásico muelle 
interno, reduce la carga en el momento crítico de frenado.

1: Se despliega el nuevo sistema de fricción de   
pared contra  pared reduciendo el primer impacto.

CARCASA
EXTERIOR

CARCASA
INTERIOR

PLACA

Captura el código QR para ver 
una demostración en tu movil.

2: Una vez el sistema de fricción ha reducido el primer 
impacto, actúa el muelle minimizándolo aún más.

MEJORAS TÉCNICAS



MaXaBS
El absorbedor de energía e-lyne.

El absorbedor de energía MaXaBS, será recordado 
por minimizar las cargas en las estructuras a las que 
se fija la línea.

El MaXaBS esta concebido para restar importancia al 
estudio de validación previa de la estructura a la que 
se sujeta la línea de vida.

Componentes e-lyne

Para tensar la e-lyne basta tener una llave dinamométrica.

El conector tiene marcados los 5 crimpados necesarios.

El intermedio está diseñado para absorber carga. 
Es orientable a 5 posiciones distintas.

La curva se ha diseñado para ayudar a que el carro gire sin 
problemas.

El carro nunca podrá soltarse. Por seguridad requiere un 
accionamiento más que el establecido por la norma para poder 
desconectarlo de la línea.

MUELLE



Elytra Accesorios para Elevación y Transporte, S.A.
Pol. ind. 103 C/ Urune, 1-3, 20100 Lezo (Gipuzkoa)

Apdo. 85 20100 Errenteria
Tfno: 943 52 42 00    Fax: 943 52 32 00

elytra@elytra.es    www.elytra.es
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1. IDENTIFICACIÓ 

PROJECTE 

Estudi de Gestió de Residus de construcció per a instal·lació solar fotovoltaica fotovoltaica de 44,8kWp / 40kW al 
Camp de Futbol Municipal Josep Seguer de Parets del Vallès (Barcelona) amb modalitat d'autoconsum col·lectiu a 
través de xarxa pròxima de BT amb excedents no acollida a compensació. V1 

.  

 

EMPLAÇAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ 

Camp de Futbol Municipal Josep Seguer 

C/ Víctor Català, s/n 

08150 PARETS DEL VALLÈS (Barcelona) 

Coordenades: 

UTM:   X= 436.468    Y= 4.602.718     FUS= 31T     EL·LIPSOIDE= ETRS89 

Geogràfiques:  LONGITUD= 2º 14' 16,56''E     LATITUD= 41º 34' 25,04''N      

Dades obtingudes de: 

- http://pcivil.icgc.cat/pcivil/map.jsp 
- http://www.ign.es/wcts-app/ 

 

PROMOTOR  I  TITULAR 

AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS 
NIF: P0815800H 

C/ Major, 2-4 

08150 PARETS DELS VALLÈS (Barcelona) 

Persona de contacte: 

Marta Rodríguez Jiménez 

Àrea de Territori i Sostenibilitat 

C/ Major, 1 

08150 PARETS DELS VALLÈS (Barcelona) 

telèfon:  691 367 646 / 935 739 999 

e-mail:  marta.rodriguez@parets.cat 

 

AUTOR DEL PROJECTE 

Xavier Abella Vivancos 

NIF: 39.184.926-X 

titulació: enginyer industrial, col·legiat Nº: 15.627 al COEIC 

mòbil: 676 382 512 

e-mail:  xavier.abella@gmail.com 

2. OBJECTE 

Aquest document té com a finalitat formar part de la documentació tècnica necessària per a recollir les directrius de 
gestió de residus de la construcció i demolició que en cas necessari es concretaran, just abans de començar l'obra i 
quan s'hagin triat les empreses intervinents, mitjançant el Pla de Gestió de Residus. 

3. ANTECEDENTS 

El projecte d’aquesta instal·lació solar fotovoltaica que inclou el desmantellament d'una instal·lació solar tèrmica en 
desús. De títol Projecte Executiu d'instal·lació solar fotovoltaica de 44,8kWp / 40kW al Camp de Futbol Municipal 
Josep Seguer de Parets del Vallès (Barcelona) amb modalitat d'autoconsum col·lectiu a través de xarxa pròxima de 
BT amb excedents no acollida a compensació V1, del mateix tècnic sotasignat. 
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Degut a que la instal·lació encara no ha estat licitada, el respectiu contracte d’acceptació de residus mitjançant 
l'empresa instal·ladora amb una empresa gestora de residus no s’ha pogut realitzar. 

4. NORMATIVA TÈCNICA D’APLICACIÓ 

MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I D’OBRES 

 Ordenança Municipal de la Gestió Controlada dels Residus d'Obra. 

 

MEDI AMBIENT, CONSTRUCCIÓ I INSTAL·LACIONS 

 Llei 3/98, aprovació de la Llei d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. 

 Orden MAM/304/2002 acciones con residuos y lista europea de residuos. 

 Decret 201/1994 (modificiat parcialment per Decret 161/2001). 

 Real Decreto 105/2008 regulació de la producció i gestió de residus de construcció. 

 Real Decreto 21/106 regulació de l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència als edificis. 

 Ley 10/1998 de residuos. 

 Llei 15/2003, modificació de la Llei 6/199 reguladora de residus. 

 Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) de 2001 a 2006. 

 Real Decreto 833/1988 reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 Básica de residuos tóxicos. 

 

SEGURETAT I SALUT LABORAL 

 Real Decreto 486/1997, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 

5. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

L’obra consisteix en la instal·lació d'un sistema solar fotovoltaic al complex esportiu Camp de Futbol Municipal Josep 
Seguer de Parets del Vallès, propietat de l'Ajuntament de Parets del Vallès. Es connectarà a la xarxa de BT interior 
del complex en modalitat d'autoconsum col·lectiu amb excedents. 

El generador fotovoltaic es situarà a les cobertes disponibles dels edificis del complex esportiu. 

Hi haurà 128 mòduls fotovoltaics repartits en vàris cobertes amb una potència pic total de 44,8kWp i dos aparells 
inversors iguals  que tindran una potència nominal conjunta de 40kW. 

Els inversors i els quadres elèctrics relacionats estaran a la Sala Tècnica dels quadres elèctrics. 

El cablejat de CC anirà des de cada coberta per conduccions noves o existents. En particular s'aprofitaran alguns 
trams existents soterrats. El cablejat de CA tindrà poca longitud i es concentrarà a l'interior de la Sala Tècnica. 
D'obra civil relacionada només s'haurà de fer treballs de connexió de conduccions soterrades o passos a interior de 
sales i el muntatge d'una nova arqueta de registre. Així doncs, s’hauran de fer poques regates o forats. 

Quasi tots els materials de la nova instal·lació estaran fabricats a mida i no necessitaran processat a obra. Això 
suposa que hi haurà poc residu apart dels embalatges. 

L'obra civil necessària serà simple i no generarà gran quantitat de residus. En cas de que es necessitin treballs de 
pintura es faran preferentment amb recobriments amb base d’aigua. 

Tanmateix, prèviament s'haurà de desmantellar dues instal·lacions solars tèrmiques en desús. Això sí implica un cert 
volum de materials a gestionar amb empresa autoritzada.  

No s'ha detectat la presència de fibrociment amb amiant en cap part del complex esportiu. 

6. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ 

El conjunt d’accions que s’han tingut en compte en la fase projecte per minimitzar la generació de residus de la 
construcció i demolició durant la fase d’obra:  

 S’utilitzaran tècniques i elements de muntatge especialitzats que es munten a obra sense generar residus. 

 Les instal·lacions passen majorment per conduccions soterrades existents i s’hauran de fer molt poques 
regates o forats. 

 S’ha modulat l’estructura metàl·lica per aprofitar i minitmitzar els retalls. Serà d’alumini. 

 Els materials tipus pintura, o pasta epoxi, etc. provindran d’envasos que permetin la reutilització dels 
excedents. 

 En el futur serà fàcil deconstruir parts de l’obra feta i reciclar els seus materials. 

 No s’utilitzaran materials tòxics de difícil tractament o reciclatge.  
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7. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DE RESIDUS 

 

8. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

8.1 ESPAI DISPONIBLE PER REALITZAR LA SEPARACIÓ SELECTIVA 

Al voltant dels edificis i ha prou espai per situar contenidors i per separar i classificar els residus. 

Es contractaran contenidors a una sola empresa autoritzada per a la retirada controlada, que en farà la tria, 
tractament i transport a abocador, planta o dipòsit. No caldran contenidors especials.  

8.2 REUTILITZACIÓ O RECICLATGE IN SITU 

La terra obtinguda al construir trams nous de rasa per soterrar conduccions, s'escamparà i compactarà en la mateixa 
zona de la intervenció. 

No es preveu que hi hagi materials reutilitzables o reciclables in situ. 

8.3 VALORITZACIÓ DELS RESIDUS 

El coure, l'alumini i el ferro obtingut  podrà ser negociat amb l'empresa gestora dels residus.  

9. RELACIÓ AMB ALTRES DOCUMENTS 

Aquest estudi servirà de base perquè pugui elaborar el Pla de Gestió de Residus en cas que se li requereixi. 

Aquest document s’annexarà al Projecte Executiu com a Annex obligatori. 

10. PLÀNOLS 

No s’estima convenient la realització de cap plànol il·lustratiu de les zones destinades a admetre materials reutilitzats  
ni a marcar les zones destinades a magatzem de residus perquè seran de curta duració i quedaran a criteri de 
l'empresa instal·ladora i de la coordinació que faci amb l'empresa gestora de residus per reduir el temps d'ocupació 
d'espais per tal de no interferir amb l'activitat habitual del complex esportiu. 

 

CODI  CER TIPOLOGIA
VOLUM

(m3)

PES

(kg)

170101 formigó inert 0,01 23,00

170107 mescla de formigó i materials ceràmics que no 

contenen substàncies perilloses
no especial 0,04 76,00

170401 coure no especial 0,07 35,00

170402 alumini no especial 1,00 40,00

170405 ferro i acer no especial 3,00 150,00

170411 cables que no contenen substàncies perilloses no especial 0,01 0,50

170604 materials d'aïllament que no contenen 

substàncies perilloses
no especial 0,10 20,00

150101 envasos de paper i cartró no especial 0,30 20,00

150102 envsasos de plàstic no especial 0,10 20,00

150104 envasos metàl·lics no especial 0,02 2,00

170201 fusta no especial 1,00 150,00

170411 cables que no contenen substàncies perilloses no especial 0,05 2,00

TOTAL = 5,70 538,50

FASE DESMANTELLAMENT INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA

FASE MUNTATGE INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
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A més, aquest document s’annexarà al Projecte Tècnic de la instal·lació, d’on es podrà extreure informació gràfica 
relacionada. 

11. PRESSUPOST 

 

 

El pressupost total ascendeix a la quantitat de tres-cents seixanta euros, IVA no inclòs. 

  

 

 

 

Xavier Abella Vivancos  

      Enginyer industrial 

    Nº col·legiat:  15.627 

 

PARTIDA
PREU

(€)

OPERACIONS DE CLASSIFICACIÓ SELECTIVA 60,00

EQUIPS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 0,00

MAQUINÀRIA MÒBIL DE TRACTAMENT DE RESIUDS 0,00

RETIRADA DE RESIDUS PER GESTOR 300,00

TOTAL (sense IVA) = 360,00
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