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1
1.1

Aspectes generals
Antecedents

Navàs, en el seu objectiu d’augmentar l’autosuficiència de la ciutat, aposta decididament per la
generació d’energia a partir de recursos locals renovables i gratuïts, propis i autogestionables. En el
marc d’aquesta estratègia s’impulsen diferents accions tant a nivell de ciutat com a nivell d’Ajuntament
adreçades a la reducció de consum energètic mitjançant la millora de l’eficiència energètica en edificis,
equipaments, instal·lacions i vehicles, així com a la incorporació d’instal·lacions que aprofitin els
recursos locals renovables o residuals disponibles per tal de cobrir aquest consum, amb l’objectiu de
reduir la importació d’energia procedent de la xarxa.
La millora de l’autosuficiència de la ciutat necessita per tant, d’un treball a doble escala, un adreçat a
buscar l’autosuficiència dels centres consumidors, vinculat a la millora de l’eficiència energètica i la
incorporació d’instal·lacions en edificis i equipaments per a cobrir el seu consum, i l’altre adreçat a
l’optimització de la xarxa energètica, diversificant el mix de la mateixa, tot augmentant la fracció
d’energia procedent de fonts renovables i residuals per tal de cobrir la demanda energètica restant de la
ciutat. Per aconseguir-ho, cal plantejar la generació local a petita escala.
En aquest sentit, es planteja l’adequació de diferents edificis i equipaments per tal de ser
energèticament autosuficients, implementant mesures d’estalvi i de gestió de la demanda i
implementant mesures de generació, impulsant d’aquesta manera l’autoconsum energètic.

1.2

Objecte

L'objecte del present projecte és l’execució de les obres corresponents a la instal·lació fotovoltaica de en
autoconsum amb una potència nominal de 27 kWp i 25 kW nominal.
Mitjançant aquesta actuació, s’aposta per la reducció del consum energètic, que conjuntament amb
l’aposta de generació mitjançant recurs renovable, permet millorar l’autosuficiència energètica de
l’edifici.
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1.3

Dades d’identificació

1.3.1

Titular i promotor

Titular i promotor
Titular: Ajuntament de Navàs
Adreça: Plaça de l’Ajuntament 8, Navàs 08670
Tipus d’activitat: Esportiu
NIF: P081400F

1.3.2

Redactor del projecte

Dades empresa
Raó social: Energea, Enginyeria en Eficiència Energètica S.L
NIF: B65344160
Domicili social: Antoni Bell 2, 3
Telèfon: 93.563.15.50
Adreça: Antoni Bell 2, 3
Web: www.3e-energea.com
Tècnic/s redactor/s
Nom: Laura Garcia
Titulació: Enginyera Industrial
Núm. col·legiada: 12973
Tècnic/s diputació
Nom: Albert Vendrell
Oficina tècnica de Canvi climàtic i Sostenibilitat.
Gerència de Serveis de Medi Ambient
Àrea de Territori i Sostenibilitat
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1.4

Emplaçament

Les actuacions previstes en el present projecte executiu s’ubiquen a:
Dades d’emplaçament
Adreça
Municipi i codi postal
Província i Comunitat Autònoma
Coordenades UTM instal·lació (UTM31N-ED50)

Passeig de la circumval·lació s/n
Navàs, 08670
Barcelona. Catalunya

Latitud 41º 54’ 2,58”N
Longitud 1º52’58.08 “E
Alçada sobre el nivell del mar: 368 m

Referència cadastral: 7495101DG0379N0001XB

Fig. 1-1. Ubicació de la instal·lació. Font: Elaboració pròpia. Any: 2016.

En la part de plànols del projecte es presenten els plànols a escala que reflecteixen la superfície afectada
per la present actuació.
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2

Normativa aplicable

Aquest document s’elabora d’acord a la següent normativa:
-

Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els
productes.
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries, segons RD
842/2002, de 2 d’agost.
Reial Decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel que es regula la conexió a xarxa
d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica de petita potencia.
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries, segons RD
842/2002, de 2 d’agost.
Condicions tècnicas que han d’acomplir les instalacions fotovoltaiques per a la seva conexió a la
xarxa de distribució de Fecsa-Endesa.
Plec de condicions tècniques d’instal·lacions connectades a xarxa, redactat per IDAE a l’octubre
de 2002.

I de forma específica, per instal·lacions generadores en baixa tensió sense abocament a la xarxa elèctrica
de distribució. Les instal·lacions interconnectades sense abocament a xarxa que generen en baixa tensió
es tramiten de conformitat amb les ITC-BT 4 i ITC-BT 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió
(REBT) (Reial Decret 842/2002) així com la Instrucció 7/2003, de 9 de setembre, de la Direcció General
d'Energia i Mines, per la qual s'estableix el procediment per a la tramitació, posada en servei i inspecció
de les instal·lacions elèctriques connectades a una alimentació en baixa tensió.
-

-
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Apartat 9 de la ITC-BT 40, a presentar un projecte a la empresa distribuïdora d'energia elèctrica
d'aquelles parts que afectin les condicions d'acoblament i seguretat del subministrament
elèctric, a fi de que aquesta pugui verificar que les instal·lacions de interconnexió i altres
elements que afectin a la regularitat del subministrament estiguin realitzades d'acord amb els
reglaments en vigor.
D'acord amb l'article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre del sector elèctric, la instal·lació
s'haurà d'inscriure en el Registre Administratiu d'Autoconsum d'energia elèctrica del Ministeri
d'Indústria, Energia i Turisme creat pel Reial Decret-Llei 9/2013, de 12 de juliol.

Classificació de la instal·lació segons el RD900/2015

La instal·lació que es planteja a Navàs segons el RD900/2015 és de tipus:
Tipus 1. Consumidors amb autoconsum associat.
Les instal·lacions de fins a 100 kW es tramitaran segons el RD 1699/2011. Per tant es sol·licitaran punt
de connexió i signar el contracte d’accés a la xarxa independentment de no injecti.
Els requisits que haurà de satisfer són:
-

Potència contractada pel consumidor no superior a 100 kW.
La potencia instal·lada serà igual o inferior a la potència contractada. Existirà un únic titular de
la instal·lació.
Es podran injectar excedents però no rebran compensacions econòmiques.
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4
4.1

Descripció de la INSTAL.LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA
Objecte

En aquest punt es descriuen les condicions tècniques d’una instal·lació fotovoltaica garantint la
seguretat de les persones i les coses en la seva execució.
Aquesta planta solar estarà ubicada en la coberta del complex esportiu de l’Ajuntament de Navàs
“L’Eix”.
S’analitzen les possibilitats que ofereix una instal·lació d’energia solar fotovoltaica formada per un
conjunt de mòduls muntats sobre una estructura. Es busca l’optimització de les possibilitats de
l’emplaçament de manera que la seva afectació sigui mínima.

Fig. 4-1. Fotografia aèria de l’Eix. Font: GoogleEarth.
A nivell tècnic s’exposen i analitzen els diferents elements que integren la instal·lació per assegurar el
seu correcte funcionament. També es fa un estudi d’aquells elements que puguin afectar negativament
al seu rendiment.
La memòria tècnica s’ha redactat de manera que es compleixi amb les normatives d’aplicació, la relació
de les quals ha estat inclosa al plec de condicions tècniques.

4.2

Descripció de la instal·lació

Les plantes de generació d’energia elèctrica a partir d’energia solar basen el seu funcionament en els
mòduls fotovoltaics. Aquestes estan formades per un conjunt de cèl·lules que mitjançant l’efecte
fotoelèctric són capaces de generar electricitat. La unió de vàries d’elles permetrà la creació d’una
planta fotovoltaica amb la potència desitjada. L’electricitat produïda per aquests generadors
fotovoltaics és de corrent contínua i per tant s’haurà d’adequar per a poder ser injectada a la xarxa
(corrent alterna, monofàsica o trifàsica). Aquesta funció la compleix l’inversor, que haurà de ser escollit
amb les especificacions adequades per la instal·lació. Els demés materials utilitzats en la instal·lació són
aquells característics d’una instal·lació de baixa tensió.
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A continuació s’enumeren els principals elements que integren la instal·lació:
-

Mòduls fotovoltaics
Estructura de suport dels panells
Cablejat interior
Inversor
Proteccions d’interconnexió
Quadre general de Baixa Tensió
Escomesa i punt de connexió a la xarxa
Posada a terra
Quadre general de control
Sistema de monitorització

La distribució de mòduls sobre l’estructura s’ha realitzant optimitzant la integració arquitectònica en la
coberta. Els principals paràmetres que afecten al rendiment d’una instal·lació solar són:
-

Orientació
Inclinació
Ombres sobre els mòduls
Pèrdues elèctriques
Ventilació dels mòduls fotovoltaics

La instal·lació solar fotovoltaica estarà alineada amb la coberta seguint la seva orientació sud i una
inclinació de 30º.
La instal·lació estarà formada per 108 mòduls amb una potencia unitària de 250 Wp que totalitzaran 27
kWp de potència instal·lada.
La instal·lació tindrà associats 1 inversor SMA STP25000TL-30 de 25 kW que permetrà convertir el
corrent continu a corrent altern. L’inversor disposa de grau de protecció IP65 i estarà ubicat en la
mateixa sala on actualment es troba ubicat l’inversor de 8 kW.
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4.3

Característiques dels components

Els principals equips que conformen la instal·lació són els que es detallen en els apartats següents:

4.3.1

Generador solar fotovoltaic

El generador solar estarà composat per 6 subcamps de 18 mòduls en sèrie, amb un total de 108 mòduls
fotovoltaics del tipus REC Peak Energy de 250Wp o similar muntats sobre estructures solars.
Les especificacions tècniques per una radiació estàndard de 1000 W/m2 i 25 ºC són les següents:

Paràmetres elèctrics STC

REC250PE

Potència Nominal (Wp)

250

Classificació de la classe de potència (W)

0/+5

Tensió nominal Vmpp (V)

30,2

Corrent nominal (Impp (A)

8,30

Tensió a circuit obert Voc (V)

37,4

Corrent curtcircuit Isc(A)

8,86

Eficiència del mòdul (%)

15,1

Taula 4-1 Especificacions tècniques del mòdul solar REC250PE.

4.3.2

Inversor

Els panells solars generen electricitat en corrent continu. Per a poder ser injectada en una xarxa elèctrica
de corrent altern a 230/400 V es fa us dels anomenats inversors. Aquests seran de tipus i
característiques específiques per a un sistema de connexió a la xarxa, de tensió i freqüència donat. La
creació d’harmònics estarà compresa dins dels límits fixats en la guia sobre qualitat d’ona de les xarxes
UNESA i segons la noma CEI 100-3-2.
S’utilitzaran inversors que tinguin integrades les proteccions necessàries per a la interconnexió,
aïllament galvànic, protecció de màxima i mínima tensió, protecció de màxima/mínima freqüència i
desconnexió automàtica en cas de tall de la corrent de xarxa. Hauran d’acomplir amb la normativa
aplicable descrita en el RD1699/2011 i disposar de tots els certificats exigibles per la normativa actual.
La instal·lació de 25 kWn disposa d’un inversor SMA STP25000TL-30 de 25kWn o similar de potència
amb un índex de protecció IP65. Disposa de proteccions per garantir la transferència de corrent, disposa
de la certificació CE i compleix la normativa RD 1699/2011.
L’ inversor disposa de 2 seguidors de punt de màxima potencia (MPPT) A cada una d’aquestes entrades
es connectaran 3 sèries de 18 mòduls.
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Taula 4-2 Especificacions tècniques de l’inversor SMA STP25000TL-30 de 25kW.

4.3.1

Connexionat dels mòduls fotovoltaics

La instal·lació es dividirà en 6 subcamps de 18 mòduls en sèrie. Aquests subcamps s’uniran de 3 en 3 en
una caixa de connexió ubicada a la coberta, amb un grau de protecció IP65. Aquesta caixa disposarà de
12 fusibles seccionadors (1 per cada pol i string), i bornes per agrupar els 6 strings en 2. Es col·locaran en
llocs ombrats per tal d’evitar la radiació Solar de forma directe i en un lloc accessible per revisió i
manteniment.
El cablejat transcorrerà per la coberta mitjançant una canaleta de mides 120mm x 40mm.
Totes les unions es realitzaran mitjançant bornes de subjecció segons ITC-BT-19.
El cablejat de corrent continua serà d’alta seguretat (AS), lliure d’halògens no propagador de la flama i
amb baixa emissió de gasos corrosius. El conductor serà flexible de coure i amb les següents
característiques:
-

Resistència a temperatures extremes (-40ºC a 120ºC) segons IEC60811-1-4 i IEC60216-1.
Tensió nominal 0,6/1kV CA i 1,8 kV cc.
Resistència als raigs ultraviolats segons UL 1581.
Resistència a l’ozó segons IEC 60811-2-1.

El recorregut dels cables de corrent continu per la coberta es realitzarà de tal manera que l’àrea tancada
pels conductors positiu i negatiu d’un grup de panells en sèrie sigui el més petita possible, amb la
finalitat de reduir el màxim les possibles sobretensions d’origen atmosfèric produïdes per acumulació de
càrregues electrostàtiques.
Degudes a les tensions de funcionament en corrent continu tot el sistema de cablejat i connexions de
corrent continu haurà de disposar d’un nivell d’aïllament igual o superior a 1 MΩ.
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4.3.2

Estructura de suport

L’estructura de suport dels mòduls a utilitzar serà del mateix tipus que l’existent (prefabricats de
formigó, que fan a la vegada d’estructura i de llast). Estarà calculada segons la normativa del (CTE) Codi
Tècnic de l’Edificació, per a suportar les carregues, vent, neu, temperatura.

Fig. 4-2. Fotografies estructura solar bloc.
L’ancoratge de l’estructura serà per superposició amb llast de formigó.

4.3.3

Caixes de connexió CC

Al costat de l’inversor es col·locarà un quadre de connexions CC amb 4 fusibles seccionadors i protecció
de sobretensions d’origen atmosfèric.

4.3.4

Posada a terra del camp FV

El sistema de generació en corrent continua tindrà una posada a terra independentment instal·lada de
forma que no alteri les condicions de la xarxa elèctrica. Aquest sistema connectarà les masses dels
equips de generació assegurant que no es produeixin tensions perilloses ni transferència de defectes a la
xarxa. La posada a terra es farà amb piques de coure de 1,5 m de profunditat.

4.3.5

Caixa de connexió CA

A la sortida dels inversors s’instal·larà un quadre de proteccions de corrent altern. A aquest quadre
arribarà la sortida de CA de l’inversor i disposarà de protecció magneto tèrmica i diferencial per el
mateix.
Atès que aquest projecte es una ampliació d’una instal·lació existent de 8 kWn, caldrà unificar les dues
instal·lacions en aquest punt. Es per això que aquest quadre haurà de disposar d’una altra entrada per la
sortida de l’inversor de 8 kWn existent, també amb protecció magneto tèrmica i diferencial. Es part
d’aquest projecte cablejar la sortida de l’inversor existent fins a aquest quadre.
En aquest quadre s’unificaran les línies CA dels 2 inversors. S’instal·larà una protecció magneto tèrmica a
la unió de les dues instal·lacions diferencials segons esquema unifilar.
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4.3.6

Connexió a xarxa

Són els elements i instal·lacions des de l’ inversor fins al punt de connexió a xarxa.
•

Caixa de protecció i mesura CPM ( Comptadors)

És el quadre on es situen les proteccions generals d’alterna i la mesura. Es realitzarà segons condicions
especificades al RD 900/2015, i s’instal·larà just després (aigües amunt) del comptador d’escomesa de la
companyia:
•
•
•
•
•

Un interruptor general magnetotèrmic automàtic. Que connecta o desconnecta el generador
fotovoltaic del punt de connexió.
Un interruptor automàtic diferencial per protegir les persones en cas de derivació del corrent
d’alterna.
Equip de mesura per quantificar la transferència d’energia a la xarxa.
Modem de telelectura per la companyia elèctrica.
Tallacircuits formats per fusibles tipus APR (Alt Poder de Ruptura).

Estarà situat preferentment al costat de la CGP (Caixa general de connexió) a prop del punt de connexió
a xarxa. Les condicions tècniques que doni la distribuïdora podrà fer variar aquesta posició.
Si es troba a l’interior, el conjunt centralitzat serà amb mòduls de doble aïllament. Si està situat a
l’exterior haurà d’estar encastat a la paret en nínxol i en qualsevol cas amb un grau de protecció IP43.
S’instal·larà el més a prop possible del punt de connexió a la xarxa d’acord amb la companyia, que tindrà
accés les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any.
•

Equip de Mesura

Els equips de mesura complirà amb l’establert en el Reglament de Punts de Mesura d’acord amb el
RD900/2015.

4.3.7

Monitorització i control

El sistema de monitorització ha de permetre visualitzar el principals paràmetres de la instal·lació a traves
d’una plataforma web accessible a traves de navegador web. Es proposa com a solució la plataforma
web connect integrada a l’inversor proposat.
Per la connexió de l’inversor a internet s’utilitzarà la infraestructura informàtica existent..

4.3.8

Conductors i canalitzacions

El conductor d’interconnexió entre mòduls FV no serà inferior a 4 mm², serà de coure flexible i aïllat
amb doble capa tipus V V-k0,6/1kV.
Les línies d’enllaç del generador FV amb els inversors seran segons UNE 21123. En tot cas, la secció dels
conductors del corren continu serà suficient perquè la caiguda de tensió sigui inferior al 1,5 %. Per tant ,
en distàncies llargues s’incrementarà la secció.
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Per tractar-se d’una instal·lació de corrent continu, els colors normalitzats seran vermell pel pol positiu i
negre pel negatiu. Si fossin d’un altre color s’admet un marcat successiu del mateix per facilitar la
identificació.
Les connexions entre conductors i els mòduls FV es farà mitjançant connectors aeris de goma amb
connexió estanca. Es tindrà especial cura en les connexions en ambdós pols i degut a la particularitat del
corrent continu, s’asseguraran les connexions, fixant de nou tots els connectors i revisant tots els
contactes, a fi i efecte de minimitzar el manteniment per avaries.
Degut al perill que suposa l’acoblament inductiu dels cables, s’instal·laran de manera que ambdós pols,
positiu i negatiu, estiguin el més a prop possible, per tal que les bobines d’acoblament inductiu siguin el
més petites possible, en previsió de descàrregues atmosfèriques.
La instal·lació comptarà amb varistors o limitadors de tensió connectats a terra que permetran
descarregar les possibles descàrregues atmosfèriques.
El cablejat de corrent continu, entre mòduls o entre caixes de connexió de corrent continu i els
inversors, transcorre per la coberta i es realitzarà mitjançant canal metàl·lica protectora. Aquestes
canalitzacions, de secció apropiada al nombre de conductors segons indicacions del punt 3 de la ITC BT
21, estaran polits per la part interior per evitar que els cables puguin patir algun desperfecte en el seu
aïllament.
El cablejat de corrent altern, entre els inversors i el punt de connexió a xarxa, es realitzarà mitjançant
tubs i accessoris no metàl·lics; quan transcorrin per la superfície seguiran les especificacions del punt
1.2.1 de la ITC BT 21 i quan transcorrin pel passos d’instal·lacions d’acord amb l’establert en el punt
1.2.2.
Les connexions entre cables es faran amb borns de subjecció per rosca.

4.4

Condicions tècniques de la connexió a la xarxa

S’han previst unes proteccions per la desconnexió del Productor d’Energia per connectar-se a la xarxa,
de manera que qualsevol variació o anomalia en les condicions de treball imposades per la Companyia
Elèctrica permeti la desconnexió per no afectar als usuaris de la xarxa. Aquestes proteccions garanteixen
la qualitat de la corrent injectada, limitant la tensió nominal i la freqüència dintre dels marges permesos
pel RD 1699/2011.
Les seves funcions bàsiques són:
• La desconnexió automàtica de la xarxa en cas de defecte de la instal·lació.
• Evitar que el P.R.E. romangui connectat en cas de desconnexió de la xarxa.
• Evitar l’alimentació a altres usuaris d’una tensió o freqüència anòmala.
• Permetre el reenganxament automàtic.
• Evitar la desconnexió injustificada de la instal·lació.
Les proteccions utilitzades seran:
Proteccions instal·lades en el CPM.
• Protecció magnetotèrmic amb un interruptor ICP (Interruptor de Control de Potencia) que
suporti el 130 % de la potència nominal del generador.
• Protecció diferencial amb una sensibilitat de 300 mA.
• Fusibles APR.
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Proteccions integrades a l’ondulador:
• Protecció de mínima tensió, ajust de tensió >0.85 tensió nominal i temporització <1,5 seg.
• Protecció de màxima tensió, ajust de tensió <1,15 tensió nominal i temporització <0,5 seg.
• Protecció de màxima tensió, ajust de tensió <1,1 tensió nominal i temporització <1,5 seg.
• Protecció de màxima i mínima freqüència, ajust entre 48 i 50.5 Hz amb i temporització de 0,1 a
1 seg.
• Desconnexió i connexió automàtica en cas de tall de la xarxa.
Les característiques tècniques dels elements situats en la CPM són les següents:
Interruptor Magnetotèrmic UNE 20317

Protecció

IP 20

Tensió nominal

230 / 400 V (AC)

Intensitat regulada

63 A

Intensitat nominal

63A

Poder de tall Icc

36 kA

Temps de vida

> 20.000 actuacions

Nombre de contactes

4

Interruptor diferencial UNE 61008 (IEC 1008)

4.5

Protecció

IP 20

Tensió nominal

230 V (/400 V (AC)

Intensitat nominal

63 A

Transformador toroidal Sensibilitat

30 mA

Justificació de compliment amb el R.E.B.T.

La memòria tècnica ha estat redactada conforme les Normes del vigent Reglament Electrotècnic per
Baixa Tensió i instruccions complementàries ITC BT Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost del 2002 i fulles
d’interpretació adjuntes al reglament.

4.5.1

Aïllaments

La instal·lació haurà de tenir resistència d’aïllament no inferior 0,5 MΩ, mesurats en relació a terra i
entre fases amb els receptors desconnectats (ITC BT 019 punt 2.9).
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Per la línia general s’utilitzaran conductors de tensió nominal 0,6/1kV. Els conductors aniran canalitzats
amb tubs de PVC, acer o canal elèctrica de PVC. El quadre general de control es realitzarà amb caixes de
PVC de doble aïllament precintables.
Tot el circuit es realitzarà de forma que es garanteixin els aïllaments.

4.5.2

Protecció contra sobrecàrregues i sobretensions

Per la protecció de sobrecàrregues i curtcircuits, s’instal·laran fusibles APR generals i un interruptor
magnetotèrmic calibrat amb un 102 % per sobre de la potència del generador.
Es disposarà també d’altres interruptors seccionadors per separar parts de la instal·lació per dur a terme
manteniment o reparacions (ITC BT 017).
S’utilitzaran descarregadors a terra instal·lats al quadre de proteccions de la sortida dels inversors, tal i
com s’indica a l’esquema unifilar del plànol F5. Els descarregadors de sobretensions tindran les següents
característiques:

Descarregadors atmosfèrics

4.5.3

Protecció

IP 20

Temps de resposta

5 kV/µs : <25 ns

Corrent màx. de descàrrega

(8/20 /µs) isg : 40 kA

Capacitat de curtcircuit

10 kA

Nivell de protecció per isn

1,4 kV

Protecció contra contactes directes i indirectes

La instal·lació elèctrica projectada es durà a terme de manera que les parts actives estiguin protegides
mitjançant tubs, canals protectors o caixes de material aïllant. Tot el conjunt serà inaccessible a un
contacte directe.
Les mesures de protecció adoptades per contactes indirectes seran de tall automàtic de l’alimentació,
esquema IT (ITC BT 024 punts 4.1.3).
Aquestes mesures consisteixen en la posada a terra de les masses i dispositius de tall per derivació de
corrent de defecte a terra. Aquest darrer dispositiu consisteix en un interruptor diferencial que provoqui
l’obertura automàtica de la instal·lació quan la suma vectorial de les intensitats mesurades assoleixi un
valor predeterminat.
La sensibilitat d’aquests dispositius haurà d’acomplir la següent relació:
R ≤ U / IA
U és la tensió de contacte suposada 50 V o 24 V. Taula 41A norma UNE 20460-4-41. El temps de
desconnexió màxim és de 5 segons.
R és la resistència a terra en Ohms.

14

MEMÒRIA

IA la sensibilitat en Ampers de l'interruptor.
Considerant el cas més desfavorable (local humit) amb una resistència a terra no superior a 37 Ohms
(ITC BT 023 punt 4.1 C) :
R ≤ 24 / IA ⇒ IA ≤ 24 / 37 ⇒ IS ≤ 650 mA
Es podrien emprar dispositius amb IS ≤ 650 mA, s’utilitzaran però interruptors diferencials amb Is = 30
mA per les característiques de la instal·lació.

4.5.4

Connexió a terra

La instal·lació es portarà a terme segons les instruccions ITC BT 018 del Reglament. La connexió a terra
consta de les parts següents:
•
•
•
•

Preses de terra
Conductors de terra
Borns de connexió a terra
Conductors de protecció

Es disposarà a un lloc adequat proper a la C.P.M. una presa de terra composada per una pica de coure
clavada verticalment, amb una longitud de 1,5 m, i un diàmetre mínim de 14 mm. Es col·locarà un
conductor de terra fins a la CPM (quadre de protecció i mesura) i s’instal·larà als borns de connexió a
terra d’aquesta, en els que aniran connectats els conductors de protecció.
S’instal·larà un dispositiu de connexió per prendre mesures de la resistència a terra.
La secció de la línia serà de 16 mm².
S’assegurarà que no es produeixin transferències de defectes a la xarxa de distribució mantenint una
distancia mínima de 15 m de qualsevol CT (Centre de transformació) segons ITC BT 18 punt 10.

4.5.5

Resum de Proteccions

INVERSOR

•
•
•
•
•
•

Interruptor de interconnexió intern per a la desconnexió automàtica.
Protecció interna de màxima i mínima freqüència (48 – 50,5 Hz).
Protecció interna de màxima i mínima tensió (0,85 – 1,1 – 1,15 Un).
Relé de bloqueig de proteccions. Aquest relé serà activat per les proteccions de màxima i
mínima tensió i de màxima i mínima freqüència. Amb possibilitat de rearmament automàtic en
els tres minuts de la normalització.
Transformador de separació galvànica entre la corrent continua i la xarxa.
Relé vigilant d’aïllament a terra en la part de continua.

QUADRE DE DISTRIBUCIÓ
•
•
•
•

Interruptor general manual
Relé diferencial d’alta sensibilitat 300mA.
Relés directes de sobre-intensitat magnetotèrmics.
La disposició mecànica dels elements del quadre de distribució permetrà el precintat de l’ajust
dels relés. En el cas dels inversors, aquests disposaran d’una certificació del fabricant d’acord
als criteris de connexió de la companyia elèctrica distribuïdora.

4.5.6

Aplicació del Reial Decret 1699/2011 a l’ inversor

Els inversors SMA STP25000TL-30 estan certificats per a les condicions establertes pel RD 1699/2011.
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4.5.7

Harmònics i compatibilitat electromagnètica

La instal·lació complirà amb el RD 1669/2011 sobre harmònics i compatibilitat electromagnètica sobre
instal·lacions fotovoltaiques connectades a xarxa. Els harmònics que puguin ser generats per l’inversor
estaran dins dels límits establerts en la guia sobre qualitat d’ona a les xarxes elèctriques d’Unesa d’acord
amb la norma CEI 1000-3-2

4.5.8

Factor de potència

El factor de potència de la instal·lació serà superior al 0,99.

4.6

Punt de connexió a xarxa

Es preveu el punt de connexió mitjançant una Caixa de Protecció i Mesura (CPM) situada on es troba
actualment l’armari amb les escomeses actuals de l’edifici.
Serà una connexió trifàsica en BT amb les condicions tècniques que defineixi la Distribuïdora en el seu
informe tècnic.
La línia que alimenta la CPM vindrà de l’escomesa general de l’edifici. El born de neutre de la CPM
s’unirà adoptant el esquema TT (REBT ITC 08).

4.7

Justificació de compliment RD110/2007

La instal·lació solar fotovoltaica projectada haurà disposa d’un sistema de telegestió, sistema de mesura
i comunicació bidireccional entre els comptadors i la distribuïdora elèctrica. Haurà de permetre l’accés
remot als comptadors d’energia elèctrica amb disponibilitat de lectura, gestió de l’energia, control de la
potència demandada i contractada, gestió de la connexió/desconnexió de subministrament i altres
funcionalitats, possibilitant l’intercanvi d’informació i actuacions entre els sistemes de les empreses i els
comptadors elèctrics.
El sistema de telegestió constarà d’un mòdem GSM en l’equip de mesura amb targeta de veu i dades.
Segons especificacions de l’empresa distribuïdora la targeta haurà de complir amb els següents
requisits:
-

Targeta de veu i dades digital.
Contestador i trucada en espera desactivada.
Pin inhabilitat.
Trucada sortint restringida.
Contracte (prepagament no).

La instal·lació i equips de mesura, hauran de garantitzar el subministrament de les dades requerides per
a la correcta facturació de les tarifes de subministrament o accés i l’energia que hagi de liquidar-se en el
mercat, incloent el terme de facturació d’energia reactiva i la mesura o control de la potència
demandada segons estableix el RD 110/2007.

4.8

Posada en servei

La posada en servei de la instal·lació es realitzarà d’acord amb el protocol de recepció d’instal·lacions
fotovoltaiques que s’adjunta a la PART 7 annexes i contemplarà com a mínim el següent procés:
-

Funcionament i posada en marxa de tots els sistemes.
Comprovació de polaritat de les sèries. Mesures de Voc, Vmp, Imp per cada sèrie.
Proves d'arrencada i parada en diferents instants de funcionament.
Proves dels elements i mesures de protecció, seguretat i alarma, així com la seva actuació.
Es donarà fer finalitzada la posada en servei de la instal·lació quan tots els elements que
formen part del subministrament funcionin correctament durant un mínim de 240 hores
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-

-

4.9

seguides, sense interrupcions o parades causades per fallades o errors del sistema
subministrat.
Es recepcionarà la instal·lació un cop finalitzada la posada en servei d’aquesta.
Lliurament de tota la documentació requerida per l’Agencia de l’Energia de Barcelona, i com a
mínim la recollida a la norma UNE -EN 62466.
Retirada d'obra de tot el material sobrant.
Neteja de les zones ocupades , amb transport de tots els residus a abocador.
Durant aquest període el subministrador serà l'únic responsable de l'operació dels sistemes
subministrats , si bé haurà ensinistrar al personal d'operació.
Tots els elements subministrats , així com la instal·lació en el seu conjunt , estaran protegits
davant defectes de fabricació , instal·lació o disseny per una garantia de tres anys , excepte per
els mòduls fotovoltaics , per als quals la garantia mínima serà de 10 anys comptats a partir de la
data de la signatura de l'acta de recepció.
No obstant això , l'instal·lador quedarà obligat a la reparació dels errors de funcionament que
es puguin produir si s'apreciés que el seu origen procedeix de defectes ocults de disseny,
construcció , materials o muntatge , comprometent-se a esmenar sense cap càrrec. En
qualsevol cas, s'ha d'atenir al que estableix la legislació vigent quant a vicis ocults .

Manteniment i operació de la instal·lació

Les accions de manteniment i d’operació sobre la instal·lació hauran de ser realitzades per instal·ladors
de Baixa Tensió de categoria especialista degudament acreditats.
El manteniment sobre la instal·lació fotovoltaica haurà d’incloure un manteniment preventiu consistent
en:
-

Neteja dels mòduls fotovoltaics. Una neteja mínima anual dels mòduls fotovoltaics emprant
aigua i detergent no abrasiu

-

Verificació de l’estructura de suport. Revisió de danys en l’estructura de suport i el seu
ancoratge correcte a la superfície base i dels mòduls fotovoltaics a l’estructura de suport.

-

Verificació de l’estat dels mòduls. Comprovació de l’estat dels vidres dels mòduls. Revisió de
danys produïts per l’acció d’agents ambientals, oxidació, etc. Verificació de l’estat de les
connexions i terminals. Mesura dels paràmetres de voltatge i intensitat (Voc, Vmpp, Icc, Impp)
dels diferents subcamps i camps fotovoltaics. Mesura de la resistència de derivació a terra de
l’estructura de suport, les plaques fotovoltaiques i les piques de terra.

-

Comprovació de l’estat dels onduladors. Detecció d’errors al display de senyalització.
Comprovació del funcionament general de l’ondulador. Detecció de tensió i mesura d’intensitat
al costat de CC i CA. Verificació de l’estat de les connexions i rendiments instantanis. Mesura de
la resistència de derivació a terra del cablejat CC de l’ondulador.

-

Comprovació de l’estat del sistema de monitorització. Detecció d’errors en el display de
senyalització. Comprovació del funcionament general del mòdul d’adquisició de dades: detecció
d’equips, codis d’error, etc. Funcionament general de les sondes (temp. Ambient, temp.
Cèl·lula, Radiació solar).

-

Verificació del cablejat i els terminals. Estat mecànic del cablejat de la instal·lació i les posades
a terra de les instal·lacions fotovoltaiques.

-

Comprovació dels elements de protecció. Estat de cada element de protecció: diferencials,
magnetotèrmics, fusibles de contínua, commutadores, relés, etc.

Després de cada visita s’haurà de realitzar un informe de manteniment que quedarà arxivat
conjuntament a la documentació de l’obra.
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La instal·lació haurà de disposar en un lloc net, segur i no accessible al públic i treballadors de la
Biblioteca tota la informació d’aquesta. Aquest arxiu estarà composat per:
-

Manuals d’instal·lació dels equips.

-

Manuals d’usuaris dels equips.

-

Garanties dels equips.

-

Projecte as-built de la instal·lació.

-

Certificats dels equips.

-

Protocol de posada en servei de la instal·lació.

-

Protocol de manteniment preventiu

-

Protocol de comunicació de la instal·lació

-

Llista de contactes dels principals actors de la instal·lació (instal·ladora, propietat,
manteniment, etc...)

-

Llibre d’incidències i manteniments.

La instal·lació haurà de disposar d’un llibre d’incidències on quedin registrades totes les actuacions i
anomalies que es presentin en aquesta durant la seva operació. Tant els informes dels manteniments
preventius com els dels correctius s’hauran de guardar conjuntament amb el llibre d’incidències.
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5

Procés d’execució i posada en marxa de l’obra

L’execució de la instal·lació de fotovoltaica de 27 kWp portarà associades les següents tasques:
•

Legalització i tramitació de permisos.

•

Pla de Seguretat i Salut. Col·locar sistemes d’assegurança en el treball per evitar accidents. Línia
de vida i senyalitzacions

•

Comanda de material. Estructura, panells solars, inversos i cablejats. La recepció del material es
realitzarà de forma escalonada per tal de no acumular material sense instal·lar a la Biblioteca.

•

Plantejament i execució de les feines d’instal·lació elèctrica.

•

Instal·lació de les estructures dels panells fotovoltaics.

•

Lloguer de maquinària per treballs d’altura i pujar materials a la teulada.

•

Plantejament de distribució de materials i muntar estructures.

•

Instal·lació de cablejat elèctric, caixes, quadres i inversors.

•

Instal·lació de canals i cables de corrent continu.

•

Instal·lació de mòduls a la teulada i connectar les cadenes.

•

Posta en marxa de la instal·lació solar fotovoltaica: connectar i fer proves de funcionament.

Sant Cugat del Vallès, 17 de juny de 2016
Joan Carles Almécija Garcia
Enginyer Tècnic industrial.
CETIB Col·legiat num. 20.928
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1

Dimensionat del camp fotovoltaic

La connexió dels panells fotovoltaics deu ser tal que permeti als inversors de connexió a xarxa fer-los
funcionar seguint el punt de màxima potència dels mateixos.
L’inversor SMA STP25000TL-30 disposa de 2 seguidors de punt de màxima potència independents entre
si.
•
•
•
•
•

Potència nominal de sortida: 25 kW
Potència màxima d'entrada: 25.55 kW
Intensitat màxima d'entrada: 66 A
Rang de tensió de seguiment del punt de màxima potència: 390V-800V
Tensió màxima en circuit obert: 1000V

Els panells REC Peak Energy REC250PE són panells policristal·lins, amb les següents característiques
elèctriques:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potència nominal PMPP:250 [W]
Voltatge màxim del sistema: 1.000 [V]
Voltatge nominal Umpp: 30,2 [V]
Corrent nominal IMPP: 8,30[A]
Voltatge en circuit obert Uoc: 37,4 [V]
Corrent de curtcircuit Isc: 8,86[A]
Coeficient de temperatura de Uoc: -0,27 [% / º C]
Coeficient de temperatura de Isc: 0,024 [% / º C]
Coeficient de temperatura de PMPP: -0,40 [% / º C]

El dimensionat que es proposa per cada entrada d'inversor és de 3 cadenes en paral·lel de 18 panells en
sèrie cadascuna, amb un total de 54 panells. Els càlculs de dimensionat d’aquesta configuració són:
Hipotesis de disseny:

Temperatura de Cèl·lula

Calculs:

mín.

-10 °C 6

máx.

70 °C 3
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Disseny d'instal·lació Fotovoltaica - Ampliació instal·lació Navàs
Entrada 1
Inversor

SMA STP25000TL-30

Número

Entrada 2
18

SMA STP25000TL-30

1

Fabricant mòduls

1

325

REC

Model

325

REC

REC250PE

1

REC250PE

1

Veure

Eliminar mòdul

Veure

Eliminar mòdul

Nº de cadenes

3

Mòduls per cadena

(15-24)

Compatibilitat

3

(15-24)

18

1

Paràmetres de la instal·lació
Potencia nominal [W]
Tensió MPP min [V]
Tensió MPP max [V]
Intensitat MPP max [A]
Tensió buit max [V]
Tensió buit min [A]
Tensió max del sistema [V]

27,0 kWp

18

1

Inversor
25000
390
800
33,0
1000
188

Paràmetres de la instal·lació

18

Generador FV
13500
462
607
25,2
737
591
1000,0

Inversor
25000
390
800
33,0
1000
188

Generador FV
13500
462
607
25,2
737
591
1000,0

108 mòduls

Disseny gràfic

Inversors
Generador solar

70 A

70 A

60 A

60 A

50 A

50 A

40 A

40 A

30 A

30 A

20 A

20 A

10 A

10 A

0A

0A
0V

2

200 V

400 V

600 V

800 V

0V

200 V

400 V

600 V

800 V

Càlcul de la producció energètica

A continuació s’adjunten els càlculs de producció energètica obtinguts mitjançant el programa Sundim.
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Càlcul de producció
Localitat:
Latitud
Longitud

Navàs
41,54 41,54 °N
1,52 °O

1,52

1367 kWh/m²

Radiació

Entrada 1

Entrada 2

SMA STP25000TL-30

SMA STP25000TL-30

Inversor Solar
Marca i model
Eficiencia UE:

98,1 %

98,1 %

1

1

Número:
Mòdul
Model

REC250PE

Inclinació
Orientació

REC250PE

30°

2

sud

3

-

30°

2

30°

2

sud

3

sud

3

Rendiment anual
Producció anual

18.877 kWh

18.877 kWh

4,18 %

4,18 %

Pèrdues del sistema
kWh / kWp:

1.340 kWh / kWp

Producció energètica

kWh
%

1.340 kWh / kWp

18.088 kWh

Total:

-

18.088 kWh

(incl. cable)

-

kWh / kWp

-

kWh

Xarxa

36.176 kWh
Producció mensual
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Gen

Feb

Mar

Abr

Mai

Jun
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Set
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Entrada 1 [kWh]

948

1385

1617

1930

2055

2067

1938

1719

1490

1224

936

779

Entrada 2 [kWh]

948

1385

1617

1930

2055

2067

1938

1719

1490

1224

936

779

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

[kWh]
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3

Càlcul del cablejat

El càlcul del cablejat s’ha realitzat tenint en compte els següents aspectes (acord amb el REBT):
-

3.1

Les caigudes de tensió màximes
Mantenint la intensitat nominal per sota de la intensitat admissible pel cablejat.

Cablejat CC

El cablejat a utitizar per a CC serà del tipus solar ZZ-F(AS) 0,6/1 kVca – 1,8 kVcc i té les següents
característiques:
-

Conductor de coure estanyat, flexible classe 5
Temperatura màxima: 120 º C
No propagador de la flama UNE-EN 60332-1
No propagador de l'incendi UNE-EN 50266
Baixa acidesa i corrosivitat dels gasos UNE-EN 50267
Baixa opacitat dels fums emesos UNE-EN 61034
No propagador de la flama IEC 60332-1
No propagador de l'incendi IEC 60332-3
Baixa acidesa i corrosivitat dels gasos IEC 60754
Baixa opacitat dels fums emesos IEC 61034
Aïllament: Elastómero termoestable lliure d'halògens
Coberta exterior: Elastòmer termoestable lliure d'halògens
Tensió nominal: 0,6 / 1kV en ca i 1,8 kV en cc
Ús: Per connexió entre plaques fotovoltaiques i entre plaques fotovoltaiques i inversor
(sistemes de corrent continu).
Durant el seu recorregut per la coberta dels cables s'instal.laran a l'aire mitjançant safata
reixada amb tapa. Per avaluar el sobreescalfament que poden patir els cables pel fet d'estar en
una safata exposada al sol, es considera que la temperatura ambient és de fins a 55 º C

3.1.1

Càlcul de la caiguda de tensió i intensitat màxima admissible

L’expressió a utilitzar per al càlcul de la caiguda de tensió en corrent continu és:
∆ =

2··
·

On:
l=longitud de càlcul (m)
ρ=Conductivitat del conductor (m/Ω·mm2)
I=Intensistat (A)
ΔU= Caiguda de tensió
2
S= Secció del conductor (mm )
La conductivitat del conductor depèn de la temperatura del mateix. Degut a que els conductors de
corrent continu té part del seu recorregut per la coberta tot i que estiguin dins d’un canal protectora, és
previsible que la seva temperatura de funcionament sigui superior a la normal, pel que es tindrà en
compte la caiguda de tensió per una temperatura de conductors de 70ºC.
La intensitat màxima admissible es determina segons la taula 1 de la ITC-BT-19 del REBT segons la
tipologia E.
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Conductivitat (m/Ω mm2)
56
48
44

Temperatura del conductor (ºC)
20
70
90

Els resultats d’aplicar aquests càlculs al cablejat de la instal·lació són:
Tensió

Intensitat

Capacitat

Temp

Longitud

Secció

C.D.T.

C.D.T.

(V)

Ib (A)

I Adm

Cond. ºC

(m)

(mm )

(V)

(%)

Panells FV a caixa de
connexions

543

8,3

34

70

40

6

2,31

0,42

Caixa de connexions a
inversors

543

24,9

44

70

60

16

3,89

0,72

Descripció

Cos 
2

Per al cablejat dels panells fotovoltaics a la caixa de connexions de corrent contínua (on s'uneixen les 3
cadenes en paral lel), s'ha analitzat el cas més desfavorable amb una longitud de 40 metres.
Com es pot observar, la caiguda de tensió en corrent continu no excedeix mai el 1,5% (valor màxim de
caiguda de tensió = 1,14%).
Els cables de corrent continu s’etiquetaran de manera que en qualsevol quadre de connexions s'observi
clarament la polaritat i el subgrup de panells a què pertany aquest cable. L'etiquetatge indicarà la
polaritat, l'String, amb la nomenclatura: ± Ex (p.ex.:
+ S2 indica pol positiu de l’String2).
Les etiquetes es realitzaran de tal manera que ni els agents atmosfèrics ni la seva manipulació puguin fer
il legibles.
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3.2

Cablejat CA

El cable a utilitzar para CA serà del tipus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temperatura màxima: 90 ºC
No propagador de la crida UNE-EN 60332-1
No propagador de l'incendio UNE-EN 50266
Baixa acidesa i corrosivitat dels gasos UNE-EN 50267
Baixa opacitat dels fums emesos UNE-EN 61034
No propagador de la crida IEC 60332-1
No propagador de l'incendio IEC 60332-3
Baixa acidesa i corrosivitat dels gasos IEC 60754
Baixa opacitat dels fums emesos IEC 61034
Aïllament: XLPE
Coberta exterior: Elastòmer termostable lliure d'halògens
Tensió nominal: 0,6/1kV
Uso: Cable per al transport i distribució elèctrica a l'aire o enterrat.

Per avaluar el sobreescalfament que poden sofrir els cables, es considera que la temperatura ambient
és de fins a 40ºC

3.2.1

Càlcul de la caiguda de tensió i intensitat màxima admissible

L'expressió a utilitzar per al càlcul de la caiguda de tensió en un circuit trifasic de corrent altern és:
∆U =
On
L=Longitud de Càlcul (m)
ρ=Conductivitat del conductor (m/Ω·mm2)
I=Intensitat de línia (A)
ΔU=Caiguda de Tensió (V)
S=Secció del conductor (mm2)

√3 · l · I · cosφ
ρ· s
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La conductivitat del conductor depèn de la temperatura del mateix. Per calcular les caigudes de tensió
es prendrà com a hipòtesi que la temperatura dels conductors serà de 70ºC:
La intensitat màxima admissible es determina segons la taula 1 de la ITC-BT-19 del REBT segons la
tipologia B2.

Temperatura del conductor (ºC)

Conductivitat (m/Ω·mm2)

20

56

70

48

90

44

Els resultats d'aplicar aquests càlculs al cablejat de corrent altern de la instal·lació són:

Descripció
Inversor SMA 25 kW a
quadre de proteccions CA
Inversor Kostal 8,3 kW a
quadre de proteccions CA
Quadre de proteccions CA a
CGPM

Tensió

Intensitat

Capacitat

Temp

Longitud

Secció

C.D.T.

C.D.T.

(V)

Ib (A)

I Adm

Cond. ºC

(m)

(mm )

(V)

(%)

0,99

400

36,2

60

70

3

10

0,39

0,1

0,99

400

10,6

60

70

3

10

0,11

0,03

0,99

400

46,8

80

70

8

16

0,84

0,21

Cos 
2

Com pot observar-se, la caiguda de tensió en corrent continu no excedeix mai l'1,5% (valor màxim de
caiguda de tensió = 0,31%).
Les intensitats admissibles són sempre superiors al 125% de la intensitat màxima admissible requerida
en la ITC-BT-40.
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4

Càlcul d’estructures

Per al càlcul d'estructures s'aplicarà la normativa recollida en el codi tècnic de l’edificació en el apartat
DB-ES AE: Accions en l'edificació. El càlcul d'estructures haurà de garantir dues condicions; primera que
l’estructura que suporta els panells admet les sol·licitacions a les quals es veurà sotmesa, i segona que
l'estructura existent de l'edifici pot suportar les sol·licitacions imposades pel fet d'instal·lar els panells
fotovoltaics.

Sant Cugat del Vallès, 17 de juny de 2016
Joan Carles Almécija Garcia
Enginyer Tècnic industrial.
CETIB Col·legiat num. 20.928
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1

Pressupost General

PRESSUPOST GENERAL
Codi

Descripció

C.1

Instal·lació solar fotovoltaica

Import (€)
53.009,50 €
TOTAL PEM (Preu d’Execució Material) (€)

53.009,50 €

TOTAL PEC (Preu d’Execució Contracta) (€)

63.081,31 €

TOTAL PEC + Seguretat Salut

64.342,93 €

TOTAL PEC + Seguretat i Salut + IVA

77.854,95 €

Sant Cugat del Vallès, 17 de juny de 2016

Laura Garcia Garcia
Enginyera Indusrial
Col·legiat núm. 12973
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2

Pressupost desglossat
PRESSUPOST DESGLOSSAT
Codi

EUROS

Descripció

C.1

CAMP FOTOVOLTAIC

1.1

Mòdul fotovoltaic policristal·lí

Ut

Preu Ut

Import
35.168,00 €

108 ut.

231,00

24.948,00 €

1 ut

10.220,00

10.220,00 €

280 m.

8,05

2.254,00 €

150 m.

14,00

2.100,00 €

1 ut

283,50

283,50 €

140 m.

7,00

980,00 €

1 ut

630,00

630,00 €

1 Ut

5.250,00

5.250,00 €

10 m.

29,40

294,00 €

1 ut

1.260,00

1.260,00 €

10 m.

35,00

350,00 €

1 Ut

2.450,00

2.450,00 €

Panell solar fotovoltaic 60 cel·lues policristal·lines de 6" Marca
REC Model REC250PE o similar. 250 Wp. Totalment instal·lat.
1.2

Estructura de suport
Estructura de suport dels panells solars amb suport amb
estructura de formigó i alumini. Tipus solarbloc . Totalment
instal·lat.

C.2

CONDUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ BT

2.1

Cablejat camp FV a caixes CC

17.841,50 €

Cable de connexió entre panells, aillament 1000 V, amb
caiguda de tensió max. 3%. Totalment instal·lat
2.2

Bandeja per conducció de cable.
Bandeja per conducció de cablejat a coberta. Totalment
instal·lat

2.3

Quadre CC coberta
Quadre d'unio d'strings a coberta segons esquema unifilar.
Inclou 12 fusibles seccionadors més bornes per unio d'Strings.
Grau de proteccio IP65.

2.4

Cablejat caixes CC a inversor
Cable de connexió entre panells, aillament 1000 V, amb
caiguda de tensió max. 3%. Totalment instal·lat

2.5

Quadre CC entrada inversor
Quadre d'entrada d'inversor. Inclou 4 fusibles seccionadors
més proteccio de sobretensions.

2.6

2.7

Inversor CC/CA SMA STP25000TL-30
Inversor trifasic per a connexió a xarxa STP25000TL-30 o similar .
Inclou proteccions de maxima i minima freqüència i maxima i
minima tensió. Totalment instal·lat
Cablejat CA inversor a quadre CA
Cable de connexió entre inversor i quadre de proteccions CA.
Inclou cablejat per connectar inversor existent de 8kW.
Totalment instal·lat

2.8

2.9

Quadre CA sortida inversor
Quadre de sortida d'inversor segons esquema unifilar. Inclou
proteccions magnetotermiques, diferencials i de
sobretensions. Totalment instal·lat.
Cablejat CA
Cable de connexió entre panells, aillament 1000 V, amb
caiguda de tensió max. 3%.

2.10

Quadre de CA i connexió a xarxa
Cuadro amb ICP, diferencial de 30 mA, comptador
bidireccional, fusibles i modem.

2.11

Monitorització regulacio i control
Configuracio de l'inversor per integrar-lo a la plataforma
webconnect. Inclou cablejat de xarxa FTP cat.6 desde l'inversor
fins al punt de xarxa mes proper.

1 Ut

490,00

490,00 €

2.12

Legalitzacio de la instal·lacio
Realitzacio dels tramits necessaris per legalitzacio de la
instal·lació

1 Ut

1.500,00

1.500,00 €

TOTAL PEM (Preu d'Execució Material)

EUROS

53.009,50 €

TOTAL PEC (Preu d'Execució Contrata)

EUROS

63.081,31 €

Total PEC+ Seguretat i Salut

EUROS

64.342,93 €

Total PEC+ Seguretat i Salut + IVA

EUROS

77.854,95 €

Sant Cugat del Vallès, 17 de juny de 2016
Joan Carles Almécija Garcia, Enginyer Tècnic industrial.
CETIB Col·legiat num. 20.928
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INDEX DE PLÀNOLS
CODI

TIPUS

TÍTOL PLÀNOL

01

Fotovoltaica

Situació i emplaçament

02

Fotovoltaica

Implantació general

03

Fotovoltaica

Esquema elèctric unifilar

Sant Cugat del Vallès, 17 de juny de 2014

Joan Carles Almécija Garcia
Enginyer Tècnic industrial.
CETIB Col·legiat num. 20.928
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1

Introducció.

La Llei 24/2013, de 26 de novembre, del Sector Elèctric, estableix els principis d’un nou model de
funcionament basat en la lliure competència, impulsant també el desenvolupament d’instal·lacions de
règim especial. El R.D. 2818/1998, sobre producció d’energia elèctrica per instal·lacions abastides per
recursos o fonts d’energies renovables, residus i cogeneració estableix un nou marc de funcionament
per aquest tipus de fonts energètiques com l’energia solar fotovoltaica. El Real Decret 661/2007
(substitueix l’establert en el Real Decret 436/2004) regula l’activitat de producció d’energia elèctrica en
règim especial. A continuació s’exposen les condicions tècniques per a la instal·lació projectada.

2

Condicions tècniques de caràcter general.

S’estableixen les següents prescripcions:

3

•

En el cas de que la línea de distribució es quedi desconnectada de la xarxa, bé sigui per treballs
de manteniment requerits per l’empresa distribuïdora o per haver actuat alguna de les
proteccions de la línea, la instal·lació no mantindrà tensió en la línea de distribució.

•

Reconnexió automàtica quan les condicions de la xarxa tornin al nivells preestablerts.

•

Des del circuit de generació fins l’equip de mesura no s’intercalarà cap element distint del
fotovoltaic, ni d’acumulació o de consum.

•

Desconnexió automàtica en cas de defecte de la instal·lació fotovoltaica.

•

Evitar desconnexions injustificades del generador.

•

Evitar alimentar a usuaris de la xarxa de tensió o freqüència anòmala.

•

El funcionament de la instal·lació fotovoltaica no haurà de provocar en la xarxa pública avaries,
disminucions de les condicions de seguretat, ni alteracions superiors a les admeses pels
Reglaments o Normatives en vigor i que afectin als altres usuaris.

•

El funcionament de les instal·lacions fotovoltaiques no donarà origen a condicions perilloses de
treball per al personal de manteniment i explotació de la xarxa de distribució.

•

Les condicions de connexió a la xarxa pública es fixaran en funció de la potència de la
instal·lació fotovoltaica, per a evitar efectes perjudicials als usuaris amb càrregues sensibles.
Per altra part, per establir el punt de connexió a la xarxa es tindrà en compte la capacitat de
transport de la línia i la potència instal·lada en els centres de transformació.

Condicions específiques d’interconnexió de les instal·lacions fotovoltaiques a la
xarxa de baixa tensió

En la connexió de la instal·lació fotovoltaica, s’haurà de respectar que la caiguda de tensió provocada
per la connexió i desconnexió de la Instal·lació Fotovoltaica sigui, com a màxim, el 5% i no hauria de
provocar en cap usuari dels connectats a la xarxa la superació dels límits indicats en el Reglament
Electrotècnic de BT.
El factor de potència de l’energia subministrada a la companyia distribuïdora ha de ser el més pròxim
possible a la unitat però mai inferior a 0,86. Les instal·lacions fotovoltaiques connectades en paral·lel
amb la xarxa hauran de prendre les mesures necessàries per complir això.

4

Components i materials.

Els components de la instal·lació formen tres parts diferencials
a) Generador fotovoltaic.
b) Elements de connexió a xarxa.
c) Monitoritzacio.
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d) Posada terra.
S’ha d’assegurar, com a mínim, un grau de aïllament elèctric bàsic classe I tant per equips (mòduls e
inversors) com per materials (conductors, caixes i armaris de connexió, en quant al cablejat de contínua
serà de doble aïllament.
La instal·lació incorporarà tots els elements amb les necessàries característiques per garantir el
subministrament elèctric de qualitat en tot moment.
Els materials situats en intempèrie es protegiran contra els agents ambientals.
S’inclouran tots els elements necessaris de seguretat i proteccions pròpies contra contactes directes e
indirectes, curtcircuits, sobrecarregues i d’altres elements i proteccions d’aplicació d’acord legislació
vigent. Sistemes generadors fotovoltaics.

4.1

Generador fotovoltaic

Mòduls Fotovoltaics
Tots els mòduls hauran de satisfer les especificacions UNE-EN 61215 per a mòduls de silici cristal·lí o
UNE-EN 61646 per a mòduls fotovoltaics de capa prima, així com estar qualificats per algun laboratori
reconegut (per exemple, Laboratori d’ Energia Solar Fotovoltaica del Departament d’energies
Renovables del CIEMAT, Joint Research Centre Ispra, etc.). S’acreditarà mitjançant la presentació del
certificat oficial corresponent.
Perquè un mòdul resulti acceptable la seva potència màxima i corrent de curtcircuit reals referits a
condicions estàndard hauran d’estar compresos en el marge del ± 5% dels corresponents valors
nominals de catàleg.
No serà admès cap mòdul amb defectes de fabricació, ruptures, taques en qualsevol dels seus elements,
falta d’alineació en les cèl·lules o bombolles en l’ encapsulat.
Els mòduls tindran la corresponent certificació CE i provats per funcionament per ambients d’humitat
relativa 100% i marges de temperatura entre -40ºC i 90ºC.
Estructura de Suport
El disseny i la construcció de l’estructura i el sistema de fixació de mòduls, permetran les necessàries
dilatacions tèrmiques, sense transmetre carreges que puguin afectar a la integritat dels mòduls.
L’estructura es protegirà superficialment contra la acció dels agents ambientals. La realització de forats a
l’estructura es farà abans de la seva instal·lació.
La cargolaria serà en acer inoxidable complint la Norma MV-106. En el cas de ser l’estructura
galvanitzada s’admetran visos galvanitzats. Exceptuant la sujecció dels mòduls a la mateixa, que serà
d’acer inoxidable.
Els punts de subjecció per el mòdul fotovoltaic seran suficients en número, tenint en compte l’àrea de
suport i la posició relativa, de forma que no es produeixin flexions en els mòduls superiors a les
permeses pel fabricant.
L’estructura serà calculada segons la Normativa vigent per suportar càrregues extremes degudes a
factors climatològics adversos com vent, neu, etc. normalitzats segons legislació vigent.
Cablejat
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Els positius i negatius de cada grup de mòduls es conduiran separats i protegits d’acord a la normativa
vigent.
Els conductors seran de coure i tindran la secció adequada per evitar excessives caigudes de tensió i
escalfaments. Concretament, per qualsevol condició de treball, els conductors de la part CC hauran de
tenir la secció suficient perquè la caiguda de tensió sigui inferior o igual a 1,5% i en la part AC perquè la
caiguda de tensió sigui inferior o igual del 1,5% tenint en compte en ambdós casos com a referència les
correspondències a caixes de connexions. S’evitarà sempre que es pugui la exposició dels cables a la
radiació Solar directa.
La longitud de cable CC i AC serà la necessària per no generar esforços en els diversos elements ni
accessible de manera fortuïta a persones que passin a prop.
Tot el cablejat de contínua serà de doble aïllament, lliure d’halògens i adequat pel seu ús en intempèrie
resistent al raig ultraviolat, a l’aire o enterrat d’acord amb la norma UNE 21123.
Inversor
S’instal·larà en un lloc tancat. Si fa falta es proveirà d’un sistema de ventilació forçada per mantenir la
temperatura dins del marge de treball de l’ inversor.
L’ inversor seleccionat complirà les normatives i certificacions següents:.
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificat “CE”.
Directiva 73/23 EEC per a aparells elèctrics de baixa tensió.
Directiva 89/336/EEC de compatibilitat electromagnètica.
Estàndards europeus: EN 50 178, EN 50 081-1, EN 50 082-2, EN 61 000-3-2 + A14.
Reial Decret 661/2007 sobre la connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa
tensió.
Reial Decret 1663/2000 sobre la connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa
tensió.
“Directrius per a l’operació en paral·lel d’instal·lacions de generació fotovoltaica amb la xarxa
de baixa freqüència de la companyia d’abastament d’electricitat”, publicada per la Associació
d’empreses Elèctriques d’ Alemanya.
“Requisits de seguretat per a instal·lacions de generació d’energia fotovoltaica” (ÖNORM/ÖVE
E2750), en la mesura en la que aquestes directrius concerneixen als inversors de corrent.

Estarà equipat amb el següents sistemes de protecció:
•
•
•
•
•
•

Protecció contra errors d’aïllament: L’ inversor monitoritza la posta a terra de la part
fotovoltaica, mostra un missatge si hi ha un error d’aïllament.
Protecció contra sobreintensitat a la sortida.
Protecció contra inversió de polaritat en la part DC. L’ inversor estarà protegit contra inversions
de polaritat des dels panells.
Protecció contra el sobreescalfament: L’ inversor disposarà d’uns ventiladors que regulen la
seva velocitat segons la temperatura interna del mateix per a evitar sobreescalfaments que
puguin destruir l’equip.
Protecció contra sobrecàrrega: Si s’han instal·lat massa mòduls per a un sol inversor, l’ inversor
es protegirà dissipant en forma de calor l’excés.
Proteccions contra el funcionament en illa: Seguint les directrius marcades pel RD1663/2000 l’
inversor es desconnectarà quan detecti que està funcionant en mode illa (sense recolzament de
la xarxa de baixa tensió) per a evitar danys a les persones que puguin estar treballant en la
xarxa.

Així mateix tindrà:
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•
•
•
•
•

4.2

Un interruptor d’interconnexió intern per a la desconnexió automàtica.
Protecció interna de màxima i mínima freqüència (51 a 49 Hz) segons normativa espanyola.
Protecció interna de màxima i mínima tensió (340-440 Vac) segons normativa espanyola.
Relè de bloqueig de proteccions. Aquest relè és activat per les proteccions de màxima i mínima
tensió i de màxima i mínima freqüència, amb la possibilitat de rearmament automàtic als dos
minuts de la normalització.
Transformador, que assegura una separació galvànica entre el costat de corrent continu i la
xarxa de baixa tensió.

Elements de connexió a xarxa

Línia d’enllaç
A part del comentat en l’apartat de la memòria tècnica, els conductors de la línia d’enllaç tindran les
especificacions següents:
•
•
•

Nivell d’aïllament 0,6/1kV
Materials d’aïllament XLPE
Coberta lliure d’halògens

Les proves i assajos als que han d’estar sotmesos els conductors a instal·lar seran:
Per part del fabricant
 Proves de tensió a freqüència industrial
 Mesures de resistència elèctrica
 Mesures de resistència d’aïllament.
 Mesures de gruix d’aïllament i coberta.
 Comprovar el reticulat de l’aïllament.
Per part del contractista
 Mesures de resistència d’aïllament en bobina
 Mesures de resistència d’aïllament muntat
 Prova de continuïtat
 Assaig de tensió
Tots els assajos es faran segons la norma UNE 21-123.
No s’admetran entroncaments.
Quadres de baixa tensió de protecció i mesura
Es complirà l’ especificat en el RD 1663/2000 article 10 sobre mesura i facturació d’instal·lacions
fotovoltaiques connectares a xarxa.
Tots el elements de l’equip de mesura estaran precintats per l’empresa distribuïdora. Solament es
podran desprecintar per un instal·lador autoritzat en cas de perill amb l’obligació d’avisar a la
Distribuïdora.
La col·locació de comptadors es farà d’acord amb la instrucció ITC-BT 16 del REBT.
El comptador estarà senyalitzat per tal de relacionar-lo amb el seu titular.
Els comptadors s’ajustaran a les característiques especificades en les normes UNE 14.439, 21.310 i
21.311, per a l’activa, com a mínim a les de classe de precisió 2 regulada pel R.D. 875/84.
Les característiques de l’equip de mesura de sortida seran tals que la intensitat corresponent a la
potència nominal de la instal·lació fotovoltaica es trobi entre el 50% de la intensitat nominal i la
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intensitat màxima de precisió de l’ esmentat equip, com s’especifica en l’ article 48 del Reglament de
Verificacions Elèctriques.

4.3

Posada a terra de la instal·lació.

Totes les instal·lacions compliran amb les disposicions del Reial Decret 1663/2000 (article 12) en quant a
les condicions de posada a terra en instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió.
Quan l’aïllament galvànic entre la xarxa de distribució de baixa tensió i el generador fotovoltaic no es
faci mitjançant transformador amb aïllament galvànic, s’explicarà en la memòria de sol·licitud i de
disseny o projecte els elements utilitzats per garantir aquesta condició.
Les masses de la instal·lació fotovoltaica, de la part de contínua i d’alterna, estaran connectades a una
única terra s’admet preses de terra independents a una distancia de 15 m una de l’altre. Aquesta terra
serà independent de la del neutre de la distribuïdora d’acord amb el Reglament de Baixa.

4.4

Proteccions.

El sistema de proteccions complirà amb les exigències de la reglamentació vigent:
• Interruptor general manual: és l’ interruptor magnetotèrmic amb intensitat de curtcircuit
superior a la indicada per l’empresa distribuïdora en el punt de connexió. Aquest interruptor
connecta o desconnecta el generador fotovoltaic del quadre de Corrent Alterna.
• Interruptor automàtic diferencial: és l’ interruptor de protecció en cas de derivació d’algun
element de la part alterna de la instal·lació.
• Interruptor frontera: és l’ interruptor que connecta o desconnecta la instal·lació fotovoltaica de
la xarxa trifàsica. A més, protegeix contra sobrecàrregues i curtcircuits al generador solar.
• Interruptor automàtic de la interconnexió: format per un contactor, és el que connectarà ó
desconnectarà els inversors de la xarxa de distribució en cas de pèrdua de tensió o freqüència
de la xarxa.
• Protecció per a la interconnexió de màxima i mínima freqüència; formada pel relè de
freqüència que estarà calibrat entre els valors 51 y 49 Hz. Aquesta protecció podrà estar
incorporada en l’ inversor.
• Protecció per a la interconnexió de màxima y mínima tensió: formada pel relè de tensió que
estarà calibrat entre els valors 1,1 y 0,85 Um. Aquesta protecció podrà estar incorporada en l’
inversor.
• Rearmament temporitzat automàtic un cop restablertes les condicions correctes de
funcionament.
Totes les instal·lacions compliran amb les disposicions del Reial Decret 1663/2000 (article 13) sobre
harmònics i compatibilitat electromagnètica a instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa de
baixa tensió.

Sant Cugat del Vallès, 17 de juny de 2016
Joan Carles Almécija Garcia
Enginyer Tècnic industrial.
CETIB Col·legiat num. 20.928

6

PART 6. SEGURETAT I SALUT

PART 6. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

1

DADES DE L’OBRA .......................................................................................................................... 3

2

DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT ....................................................................................... 3

3
COMPLIMENT DEL RD 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT
I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ ................................................................................................. 3
3.1
3.2
4

MESURES MÍNIMES GENERALS EN ELS LLOCS DE TREBALL. ............................................................ 5
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17

5

ESTABILITAT I SOLIDESA. .................................................................................................................... 9
PORTES D’EMERGÈNCIA. .................................................................................................................... 9
VENTILACIÓ. ................................................................................................................................... 9
TEMPERATURA. ............................................................................................................................. 10
TERRES, PARETS I TEULADES DELS LOCALS. ........................................................................................... 10
FINESTRES I OBERTURES D’IL·LUMINACIÓ ZENITAL. ................................................................................ 10
PORTES I PORTONS........................................................................................................................ 10
VIES DE CIRCULACIÓ........................................................................................................................ 10
ESCALES MECÀNIQUES I CINTES RODANTS. ........................................................................................... 10
DIMENSIONS I VOLUM D’AIRE DELS LOCALS.......................................................................................... 10

MESURES MÍNIMES RELATIVES ALS LLOCS DE TREBALL A L’EXTERIOR DE L’OBRA........................ 11
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

7

ÀMBIT D’APLICACIÓ. ......................................................................................................................... 5
ESTABILITAT I SOLIDESA. .................................................................................................................... 5
INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT I REPARTIMENT D’ENERGIA. ........................................................... 5
VIES I SORTIDES D’EMERGÈNCIA. ......................................................................................................... 5
DETECCIÓ I LLUITA CONTRA INCENDIS. .................................................................................................. 6
VENTILACIÓ. ................................................................................................................................... 6
EXPOSICIÓ A RISCOS PARTICULARS. ...................................................................................................... 6
IL·LUMINACIÓ.................................................................................................................................. 7
PORTES I PORTONS. .......................................................................................................................... 7
VIES DE CIRCULACIÓ I ZONES PERILLOSES. .............................................................................................. 7
MOLLS I RAMPES DE CÀRREGA. ........................................................................................................... 8
ESPAI DE TREBALL............................................................................................................................. 8
SERVEIS HIGIÈNICS. ........................................................................................................................... 8
LOCALS DE DESCANS O D’ALLOTJAMENT. ............................................................................................... 8
DONES EMBARASSADES I MARES LACTANTS. .......................................................................................... 9
TREBALLADORS MINUSVÀLIDS. ............................................................................................................ 9
DISPOSICIONS DIVERSES. ................................................................................................................... 9

MESURES MÍNIMES RELATIVES ALS LLOCS DE TREBALL A L’INTERIOR DE L’OBRA. ......................... 9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

6

INTRODUCCIÓ.................................................................................................................................. 3
PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA. ............................................................. 4

ESTABILITAT I SOLIDESA. .................................................................................................................. 11
CAIGUDES D’OBJECTES. ................................................................................................................... 11
CAIGUDES D’ALTURA....................................................................................................................... 11
FACTORS ATMOSFÈRICS. .................................................................................................................. 11
BASTIDES I ESCALES. ....................................................................................................................... 12
INSTAL·LACIONS, MÀQUINES I EQUIPS................................................................................................. 12
INSTAL·LACIONS DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA: ....................................................................................... 12
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES O DE FORMIGÓ. ...................................................................................... 13
ALTRES TREBALLS ESPECÍFICS. ........................................................................................................... 13

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS ........................................................................................................ 13
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

MITJANS I MAQUINÀRIA .................................................................................................................. 13
TREBALLS PREVIS ............................................................................................................................ 14
ENDERROCS .................................................................................................................................. 14
MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS .............................................................................................. 14
FONAMENTS ................................................................................................................................. 15

1

PART 6. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14

ESTRUCTURA ................................................................................................................................. 15
RAM DE PALETA ............................................................................................................................. 16
COBERTA ...................................................................................................................................... 16
REVESTIMENTS I ACABATS ................................................................................................................ 16
INSTAL·LACIONS ............................................................................................................................. 17
RISCOS ESPECÍFICS DE L’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. ........................................................................ 17
SOLDADURES................................................................................................................................. 18
FONTANERIA I CALEFACCIÓ. .............................................................................................................. 18
ELECTRICITAT. ............................................................................................................................... 18

8
RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (ANNEX II DEL
R.D.1627/1997).................................................................................................................................... 18
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9

MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ................................................................................................ 19
MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA ................................................................................................ 19
MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL ................................................................................................. 19
MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS ................................................................................................... 20
PRIMERS AUXILIS............................................................................................................................ 20

NORMATIVA APLICABLE .............................................................................................................. 21

2

PART 6. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

1

Dades de l’obra

Tipus d'obra: Instal.lació fotovoltaica de 25 kWn en autoconsum en el complex esportiu “L’Eix”
Emplaçament Passeig de la Circumvalació s/n Navàs, 08670
Promotor: Ajuntament de Navàs
Autor del projecte: Joan Carles Almécija Garcia
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Joan Carles Almécija Garcia

2

Dades tècniques de l’emplaçament

Topografia: Superfície urbanitzada, compactada i pavimentada. No s’intervé
Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic: No queda afectat per les obres
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: No queden afectats, d’ús aparcament
Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades: No queden afectats
Ubicació de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres. Superior a 5 metres

3
3.1

Compliment del RD 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut a les obres de construcció
Introducció

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions
respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com informació útil per
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors
de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament,
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de
seguretat i de salut a les obres de construcció.
En base a l'art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar
un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les
previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans del inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment
del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar‐se en coneixement de la Inspecció
de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i subcontractistes hauran
de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a
l'obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral
competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. La comunicació d'obertura del centre de
treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar
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l'obra parcialment o totalment, comunicant‐lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista,
sots‐contractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (art. 11è).

3.2

Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra.

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art.
15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució
de l'obra i en particular en les següents activitats:
a)

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
c)

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions
dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
e)

La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses.

f)

La recollida dels materials perillosos utilitzats.

g)

L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes.

h) L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà de
dedicar a les diferents feines o fases del treball.
i)

La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.

j)

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a
l’obra o prop de l’obra.

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
1. L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els
següents principis generals:
a)

Evitar riscos.

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar.
c)

Combatre els riscos a l'origen.

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de
treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball
monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut.
e)

Tenir en compte l'evolució de la tècnica.

f)

Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.

g)

Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el
treball.

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col_lectiva a la individual.
i)

Donar les degudes instruccions als treballadors.

2. L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.
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3. L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.
4. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar‐se
quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i
no existeixin alternatives més segures.
5. Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat
dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

4

Mesures mínimes generals en els llocs de treball.

Observació preliminar: les obligacions previstes en la present part de l’estudi s’aplicaran sempre que ho
exigeixi las característiques de l’obra o de l’activitat, les circumstàncies o qualsevol risc.

4.1

Àmbit d’aplicació.

La present part de l’estudi serà d’aplicació a la totalitat de l’obra, inclosos els llocs de treball a les obres
al interior i a l’exterior dels locals.

4.2

Estabilitat i solidesa.
a)

Es procurà de manera apropiada i segura, l’estabilitat dels materials i equips i, en general, de
qualsevol element que en qualsevol desplaçament pogués afectar a la seguretat i la salut dels
treballadors.

b) L’accés a qualsevol superfície que consti de materials que no ofereixin una resistència suficient
només s’autoritzarà en cas de que es proporcionin equips o mitjans apropiats perquè el treball
es realitzi de manera segura.

4.3

Instal·lacions de subministrament i repartiment d’energia.
a)

La instal·lació elèctrica dels llocs de treball a les obres haurà d’ajustar‐se al que disposa la seva
normativa específica. En tot cas la esmentada instal·lació haurà de satisfer les condicions que
s’assenyalen en els següents punts d’aquest apartat.

b) Les instal·lacions hauran de projectar‐se, realitzar‐se i utilitzar‐se de manera que no comportin
perill d’incendi ni d’explosió i de manera que les persones estiguin degudament protegides
contra els riscos d’electrocució per contacte directe o indirecte.
El projecte, la realització i l’elecció del material i dels dispositius de protecció hauran de tenir en compte
el tipus i la potència de l’energia subministrada les condicions dels factors externs i la competència de
les persones que tinguin accés a parts de la instal·lació.

4.4

Vies i sortides d’emergència.
a)

Les vies i sortides d’emergència hauran de romandre lliures i desembocar el més directament
possible en una zona de seguretat.

b) En cas de perill, tots els llocs de treball hauran de poder ser abandonats ràpidament i en
condicions de màxima seguretat per als treballadors.
c)

El número, la distribució i les dimensions de les vies i sortides d’emergència dependran de l’ús,
dels equips i de les dimensions de l’obra i dels locals, així com del nombre màxim de persones
que hi puguin estar presents.
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d) Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar‐se conforme al Reial Decret
485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i
salut en el treball. La senyalització haurà de fixar‐se en els llocs adequats i tenir la resistència
suficient.
e)

Les vies i sortides d’emergència; així com les vies de circulació i les portes que donin accés a
elles, no hauran d’estar obstruïdes per cap objecte, de manera que puguin utilitzar‐se sense
traves en qualsevol moment.

f)

En cas d’avaria del sistema d’enllumenat, les vies i sortides d’emergència que requereixin
d’il·luminació hauran d’estar proveïdes amb il·luminació de seguretat de la suficient intensitat.

4.5

Detecció i lluita contra incendis.
a)

Segons les característiques de l’obra i segons les dimensions i l’ús dels locals, els equips
presents, les característiques físiques i químiques de les substàncies o materials que es troben
presents així com el nombre màxim de persones que puguin trobar‐se en ells, s’haurà de
preveure un nombre suficient de dispositius apropiats de lluita contra incendis i, si fos
necessari, de detectors d’incendis i de sistemes d’alarma.

b) Els esmentats dispositius de lluita contra incendis i sistemes d’alarma hauran de verificar‐se i
mantenir‐se amb regularitat. Hauran de realitzar‐se, a intervals regulars proves i exercicis
adequats. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran de ser de fàcil accés i
manipulació.
c)

4.6

Hauran d’estar senyalitzats conforme el Reial Decret sobre senyalització de seguretat i salut en
el treball. La esmentada senyalització haurà de fixar‐se en els llocs adequats i tenir la
resistència suficient.

Ventilació.
a)

Tenint en compte els mètodes de treball i les càrregues físiques imposades als treballadors
aquests hauran de disposar d’aire net en quantitat suficient.

b) En cas de que s’utilitzi una instal·lació de ventilació, haurà de mantenir‐se en bon estat de
funcionament i els treballadors no hauran d’estar exposats a corrents d’aire que perjudiquin la
seva salut. Sempre que sigui necessari per a la salut dels treballadors, hi haurà d’haver un
sistema de control que indiqui qualsevol avaria.

4.7

Exposició a riscos particulars.

Els treballadors no hauran d’estar exposats a nivells sonors nocius ni a factors externs nocius (per
exemple, gasos, vapors, pols, temperatures extremes, radiació solar intensa,etc..).
En cas de que alguns treballadors hagin penetrat en una zona l’atmosfera del qual pugui contenir
substàncies tòxiques o nocives, o no tenir oxigen en quantitat suficient o ser inflamable, l’atmosfera
confinada haurà de ser controlada i s’haurà d’adoptar mesures adequades per a prevenir qualsevol
perill.
En cap cas podrà exposar‐se a un treballador a una atmosfera confinada d’alt risc. Haurà, al menys, de
quedar sota vigilància permanent des de l’exterior i haurà de prendre’s totes les degudes precaucions
perquè se li pugui prestar auxili eficaç i immediat.
La temperatura ambient ha de ser adequada per a l’organisme humà durant el temps de treball, quant
les circumstàncies ho permetin, tenint en compte els mètodes de treball que s’apliquin i les càrregues
físiques imposades als treballadors. A tenir en compte la transmissió de calor que ofereixen les
superfícies molt calentes, com és el cas de cobertes exposades al Sol durant l’estiu.
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S’haurà de protegir als treballadors enfront radiacions provinents de treballs de soldadura o de la llum
del Sol mitjançant l’ús de roba de treball adequada, EPIs i crema de protecció solar.
Els treballadors no han d’estar sotmesos a vibracions, ni sorolls forts. Per tant s’utilitzaran les
proteccions col·lectives o individuals per reduir aquest risc. Es facilitarà l’ús de maquinària amb bon
disseny.

4.8

Il·luminació.
a)

Els llocs de treball, els locals i les vies de circulació a l’obra hauran de disposar, a la mesura del
possible, de suficient llum natural i tenir una il·luminació artificial adequada i suficient durant la
nit i quant no sigui suficient la llum natural. En el seu cas s’utilitzaran punts d’il·luminació
portàtils amb protecció antixocs. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar
o influir en la percepció dels senyals o panells de senyalització.

b) Les instal·lacions d’il·luminació dels locals, dels llocs de treball i de les vies de circulació hauran
d’estar col·locades de tal manera que el tipus d’il·luminació previst no suposi risc d’accident per
als treballadors.
c)

4.9

Els locals, els llocs de treball i les vies de circulació en els que els treballadors estiguin
particularment exposats a riscos en cas d’avaria de la il·luminació artificial hauran de posseir
una il·luminació de seguretat d’intensitat suficient.

Portes i portons.
a)

Les portes corredisses hauran d’anar proveïdes d’un sistema de seguretat que els impedeixi
sortir‐se dels rails i caure.

b) Les portes i portons que s’obrin cap enlaire hauran d’anar proveïts d’un sistema de seguretat
que els impedeixi tornar a baixar.
c)

Les portes i portons situats en el recorregut de les vies d’emergència hauran d’estar
senyalitzats de manera adequada.

d) En les proximitats immediates dels portons destinats sobre tot a la circulació de vehicles hauran
d’existir portes per a la circulació dels vianants, excepte en el cas de que el pas sigui segur per a
aquests. Les esmentades portes hauran d’estar senyalitzades de manera clarament visible i
romandre lliures en tot moment.
e)

Les portes i portons mecànics hauran de funcionar sense risc d’accident per als treballadors.
Hauran de posseir dispositius de parada d’emergència fàcilment identificables i de fàcil accés i
també hauran de poder obrir‐se manualment. En cas de produir‐se una avaria en el sistema
d’energia s’obriran automàticament.

4.10 Vies de circulació i zones perilloses.
a)

Les vies de circulació, incloses les escales, les escales fixes i els molls i rampes de càrrega
hauran d’estar calculats, situats, condicionats i preparats per al seu ús de manera que es puguin
utilitzar fàcilment, amb tota seguretat i conforme a l’ús al que se’ls hagi destinat i de forma que
els treballadors empleats en les proximitats d’aquestes vies de circulació no corrin cap risc.

b) Les dimensions de les vies destinades a la circulació de persones o de mercaderies, incloses
aquelles en les que es realitzin operacions de càrrega i descàrrega, es calcularan d’acord amb el
número de persones que puguin utilitzar‐les i amb el tipus d’activitat. Quan s’utilitzin mitjans
de transport en les vies de circulació, s’haurà de preveure una distància de seguretat suficient o
mitjans de protecció adequats per a les altres persones que puguin estar presents en el recinte.
Es senyalitzaran clarament les vies i es procedirà regularment al seu control i manteniment.
c)

Les vies de circulació destinades als vehicles hauran d’estar situades a una distància suficient de
les portes, portons, passos de vianants, passadissos i escales.
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d) Si a l’obra hi hagués zones d’accés limitat, les esmentades zones hauran d’estar equipades amb
dispositius que evitin que els treballadors no autoritzats puguin accedir‐hi. S’hauran de
prendre totes les mesures adequades per a protegir als treballadors que estiguin autoritzats a
accedir en les zones de perill. Aquestes zones hauran d’estar senyalitzades de manera
clarament visible.

4.11 Molls i rampes de càrrega.
a)

Els molls i rampes de càrrega hauran de ser adequats a les dimensions de les càrregues
transportades.

b) Els molls de càrrega hauran de tenir al menys una sortida i les rampes de càrrega hauran
d’oferir la seguretat de que els treballadors no puguin caure.

4.12 Espai de treball.
Les dimensions del lloc de treball s’hauran de calcular de tal manera que els treballadors disposin de la
suficient llibertat de moviments per a les seves activitats tenint en compte la presència de tot l’equip i
material necessari.

4.13 Serveis higiènics.
a)

Quan els treballadors hagin de portar roba especial de treball hauran de tenir a la seva
disposició vestuaris adequats.

b) Els vestuaris hauran de tenir fàcil accés, les dimensions suficients i disposar de seients i
instal·lacions que permetin a cada treballador posar a assecar, si fos necessari, la seva roba de
treball.
c)

Quan les circumstàncies ho exigeixin (per exemple, substàncies perilloses, humitat, brutícia…)
la roba de treball haurà de poder guardar‐se separada de la roba de carrer i dels efectes
personals.

d) Quan els vestidors no siguin necessaris, en el sentit del primer paràgraf d’aquest apartat, cada
treballador haurà de poder disposar d’un espai per col·locar la seva roba i els seus objectes
personals sota clau.
e)

Quan el tipus d’activitat o la salubritat ho requereixin s’haurà de posar a disposició dels
treballadors dutxes apropiades i en nombre suficient. Les dutxes hauran de tenir dimensions
suficients per permetre que qualsevol treballador s’arregli sense obstacles i en condicions
adequades, d’higiene. Les dutxes hauran de disposar d’aigua, calenta i freda.

f)

Quan, d’acord amb el primer paràgraf d’aquest apartat, no siguin necessàries dutxes, hi haurà
d’haver lavabos suficients i apropiats amb aigua corrent, calenta si fos necessària, a prop dels
llocs de treball i dels vestidors. Si les dutxes o els lavabos i els vestidors estiguessin separats, la
comunicació entre uns i altres haurà de ser fàcil.

g)

Els treballadors hauran de disposar a les proximitats dels seus llocs de treball, dels locals de
descans, dels vestuaris i de les dutxes o lavabos, de locals especials equipats amb un número
suficient de vàters i de lavabos.

h) Els vestuaris, dutxes, lavabos i vàters estaran separats per a homes i dones, o s’haurà de
preveure una utilització per separat dels mateixos.

4.14 Locals de descans o d’allotjament.
a)

Quan ho exigeixi la seguretat o la salut dels treballadors, en particular degut al tipus d’activitat
o el nombre de treballadors, i per motius d’allunyament de l’obra, els treballadors hauran de
poder disposar de locals de descans i, en el seu cas, de locals d’allotjament de fàcil accés.

b) Els locals de descans o d’allotjament hauran de tenir unes dimensions suficients i estar moblats
amb un nombre de taules i de seients amb respatller acord amb el número de treballadors.
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c)

Quan no existeix aquest tipus de locals s’haurà de posar a disposició del personal un altre tipus
d’instal·lacions per a que puguin ser utilitzades durant la interrupció del treball.

d) Quan existeixin locals d’allotjament fixes, hauran de disposar de serveis higiènics en nombre
suficient, així com d’una sala per a menjar i una altra d’esplai.
e)

Els esmentats locals hauran d’estar equipats de llits, armaris, taules i cadires amb respatller
acords al nombre de treballadors, i s’haurà de tenir en compte en el seu cas per a la seva
assignació, la presència de treballadors d’ambdós sexes.

4.15 Dones embarassades i mares lactants.
Les dones embarassades i les mares lactants hauran de tenir la possibilitat de descansar tombades en
condicions adequades.

4.16 Treballadors minusvàlids.
Els llocs de treball hauran d’estar condicionats tenint en compte, en el seu cas, als treballadors
minusvàlids.
Aquesta disposició s’aplicarà, en particular, a les portes, vies de circulació, escales, dutxes, lavabos,
vàters i llocs de treball utilitzats o ocupats directament per treballadors minusvàlids.

4.17 Disposicions diverses.
a)

Els accessos i el perímetre de l’obra hauran de senyalitzar‐se i destacar‐se de manera que siguin
clarament visibles i identificables.

b) A l’obra, els treballadors hauran de disposar d’aigua potable en quantitat suficient, tant en els
locals que ocupen com prop dels llocs de treball.
c)

5

Els treballadors hauran de disposar d’instal·lacions per a poder menjar i, en el seu cas, per a
preparar els seus menjars en condicions de seguretat i salut.

Mesures mínimes relatives als llocs de treball a l’interior de l’obra.

Observació preliminar: les obligacions previstes en la present part de l’estudi s’aplicaran sempre que ho
exigeixi les característiques de l’obra o de l’activitat, les circumstàncies o qualsevol risc.

5.1

Estabilitat i solidesa.

Els locals hauran de posseir l’estructura i l’estabilitat apropiades al tipus d’utilització.

5.2

Portes d’emergència.
a)

Les portes d’emergència hauran d’obrir‐se cap a l’exterior i no hauran d’estar tancades, de tal
forma que qualsevol persona que necessiti utilitzar‐les en cas d’emergència pugui obrir‐les fàcil
i immediatament.

b) Estaran prohibides com a portes d’emergència les portes corredisses i les portes giratòries.

5.3

Ventilació.
a)

En cas de que s’utilitzin instal·lacions d’aire condicionat o de ventilació mecànica, aquestes
hauran de funcionar de tal manera que els treballadors no estiguin exposats a corrents d’aire
molestes.

b) S’haurà d’eliminar amb rapidesa tot dipòsit de qualsevol tipus de brutícia que pugui comportar
un risc immediat per a la salut dels treballadors per contaminació de l’aire que respiren.
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5.4

Temperatura.
a)

La temperatura dels locals de descans, dels locals per al personal de guàrdia, dels serveis
higiènics, dels menjadors i dels locals de primers auxilis haurà de correspondre a l’ús específic
dels esmentats locals.

b) Les finestres, les claraboies i els envans envidriats hauran de permetre evitar una insolació
excessiva, tenint en compte el tipus de treball i ús del local.

5.5

Terres, parets i teulades dels locals.
a)

Els terres dels locals hauran d’estar lliures de protuberàncies, forats o plans inclinats perillosos,
i ser fixes, estables i no relliscosos.

b) Les superfícies dels terres, les parets i els sostres dels locals s’hauran de poder netejar per a
aconseguir condicions d’higiene adequades.
c)

5.6

Els envans transparents o translúcids i, en especial, els envans envidriats situats en els locals o
en les proximitats dels llocs de treball i vies de circulació, hauran d’estar clarament senyalitzats
i fabricats amb materials segurs o bé estar separats dels esmentats llocs i vies, per a evitar que
els treballadors puguin colpejar‐se amb els mateixos o lesionar‐se en cas de ruptura dels
esmentats envans.

Finestres i obertures d’il·luminació zenital.
a)

Les finestres, obertures d’il·luminació zenital i dispositius de ventilació hauran de poder obrir‐
se, tancar‐se, ajustar‐se i fixar‐se pels treballadors de manera segura. Quan estiguin oberts, no
hauran de quedar en posicions que constitueixin un perill per als treballadors.

b) Les finestres i obertures d’il·luminació zenital hauran de projectar‐se integrant els sistemes de
neteja o hauran de portar dispositius que permetin netejar‐los sense risc per als treballadors
que efectuïn aquest treball ni per als demés treballadors que es trobin presents.

5.7

Portes i portons.
a)

La posició, el número els materials de fabricació i les dimensions de les portes i portons es
determinaran segons el caràcter i l’ús dels locals.

b) Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.
c)

Les portes i els portons que es tanquen sols hauran de ser transparents o tenir panells
transparents.

d) Les superfícies transparents o translúcides de les portes o portons que no siguin de materials
segurs s’hauran de protegir contra la ruptura quant aquesta pugui suposar un perill per als
treballadors.

5.8

Vies de circulació.

Per a garantir la protecció dels treballadors el traçat de les vies de circulació haurà d’estar clarament
marcat en la mesura en que ho exigeixin la utilització i les instal·lacions dels locals.

5.9

Escales mecàniques i cintes rodants.

Les escales mecàniques i les cintes rodants hauran de funcionar de manera segura i disposar de tots els
dispositius de seguretat necessaris. En particular hauran de posseir dispositius de parada d’emergència
fàcilment identificables i de fàcil accés.

5.10 Dimensions i volum d’aire dels locals.
Els locals hauran de tenir una superfície i una altura que permetin que els treballadors portin a terme el
seu treball sense riscos per a la seva seguretat, la seva salut o el seu benestar.
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6

Mesures mínimes relatives als llocs de treball a l’exterior de l’obra.

Observació preliminar; les obligacions previstes en la present part de l’estudi s’aplicaran sempre que ho
exigeixin les característiques de l’obra o de l’activitat, les circumstàncies o qualsevol risc.

6.1

Estabilitat i solidesa.
a)

b)

6.2

Els llocs de treball mòbils o fixes situats per sobre o per sota del nivell del terra hauran de ser
sòlids i estables tenint en compte:
1)

El número de treballadors que els ocupin.

2)

Les càrregues màximes que, en el seu cas, puguin tenir que suportar, així com la seva
distribució.

3)

Els factors externs que poguessin afectar‐los.

4)

En cas de que els suports i els altres elements d’aquests llocs de treball no posseeixin
estabilitat pròpia, s’haurà de garantir la seva estabilitat mitjançant elements de fixació
apropiats amb el fi d’evitar qualsevol desplaçament inesperat o involuntari del conjunt
o de part dels esmentats llocs de treball.

Haurà de verificar‐se de manera apropiada l’estabilitat i la solidesa, i especialment desprès de
qualsevol modificació de l’altura o de la profunditat del lloc de treball.

Caigudes d’objectes.
a)

Els treballadors hauran d’estar protegits contra la caiguda d’objectes o materials; per això
s’utilitzaran sempre que sigui tècnicament possible, mesures de protecció col·lectiva.

b) Quan sigui necessari s’establiran passos coberts o s’impedirà l’accés a les zones perilloses.
c)

6.3

Els materials d’apilament d’equips i eines de treball s’hauran de col·locar o emmagatzemar de
forma que s’eviti la seva caiguda o bolcada.

Caigudes d’altura.
a)

Les plataformes, bastides i passeres, així com els desnivells, forats i obertures existents en els
pisos de les obres, que suposin per als treballadors un risc de caiguda d’altura superior a 2
metres, es protegirà mitjançant baranes o altres sistemes de protecció col·lectiva de seguretat
equivalent. Les baranes seran resistents, tindran una altura mínima de 90 centímetres i
disposaran d’un sistema de protecció perimetral, uns passamans i una protecció intermèdia
que impedeixin el pas o lliscament dels treballadors.

b) Els treballs a altura només podran efectuar‐se, en principi, amb l’ajuda d’equips concebuts per
a tal fi o utilitzant dispositius de protecció col·lectiva, tals com baranes, plataformes o xarxes de
seguretat. Si per la naturalesa del treball això no fos possible, haurà de disposar de mitjans
d’accés segurs i utilizar‐se cinturons de seguretat amb ancoratge o altres mitjans de protecció
equivalent.
c)

6.4

L’estabilitat i solidesa dels elements de suport i el bon estat dels mitjans de protecció hauran
de verificar‐se prèviament en el seu ús, posteriorment de forma periòdica i cada vegada que les
seves condicions de seguretat puguin resultar afectades per una modificació, període de
inutilització o qualsevol altra circumstància.

Factors atmosfèrics.

Haurà de protegir‐se als treballadors contra les inclemències atmosfèriques que puguin comprometre la
seva seguretat i la seva salut.
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6.5

Bastides i escales.
a)

Les bastides hauran de projectar‐se, construir‐se i mantenir‐se convenientment de manera que
s’eviti que es desplomin o es desplacin accidentalment.

b) Les plataformes de treball, les passeres i les escales de les bastides hauran de construir‐se,
protegir‐se i utilizar‐se de forma que s’eviti que les persones caiguin o estiguin exposades a
caigudes d’objectes. A tal efecte les seves mesures s’ajustaran al nombre de treballadors que
vagin a utilitzar‐les.
c)

Les bastides hauran de ser inspeccionades per una persona competent:
1.

Abans de la seva posada en servei.

2.

A intervals regulars durant el seu ús.

3.

Després de qualsevol modificació, període de no utilització, exposició a la intempèrie,
o qualsevol altra circumstància que hagi pogut afectar a la seva resistència o a la seva
estabilitat.

d) Les bastides mòbils hauran d’assegurar‐se contra els desplaçaments involuntaris.

e) Les escales de mà hauran de complir les condicions de disseny i utilització senyalades en el
Reial Decret 48611997, de 14 d’abril, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut en els llocs de treball.

6.6

Instal·lacions, màquines i equips.
a)

Les instal·lacions, màquines i equips utilitzats en les obres hauran d’ajustar‐se al disposat en la
seva normativa específica. En tot cas, i a excepció de disposicions específiques de la normativa
citada, les instal·lacions, màquines i equips hauran de satisfer les condicions que es senyalen en
els següents punts d’aquest apartat.

b) Les instal·lacions, màquines i equips, incloses les eines manuals o sense motor hauran:

c)

6.7

1.

Estar ben projectats i construïts, tenint en compte en la mesura del possible, els
principis d’ergonomia.

2.

Mantenir‐se en bon estat de funcionament.

3.

Utilizar‐se exclusivament per als treballs que hagin sigut dissenyats.

4.

Ser manipulats per treballadors que hagin rebut una formació adequada.

Les instal·lacions i els aparells a pressió hauran d’ajustar‐se al disposat en la seva normativa
específica.

Instal·lacions de distribució d’energia:
a)

Hauran de verificar‐se i mantenir‐se amb regularitat les instal·lacions de distribució d’energia
presents en l’obra, en particular les que estiguin sotmeses a factors externs.

b) Les instal·lacions existents abans del inici de l’obra hauran d’estar localitzades, verificades i
senyalitzades clarament.
c)

Quan existeixin línies d’estesa elèctrica aèries que puguin afectar a la seguretat en l’obra serà
necessari desviar‐les fora de¡ recinte de l’obra o deixar‐les sense tensió. Si això no fos possible,
es col·locarien barreres o avisos per a que els vehicles i les instal·lacions es mantinguin
allunyats de les mateixes. En cas de que vehicles de l’obra tinguessin que circular sota l’estesa
s’utilitzarà una senyalització d’advertència i una protecció de delimitació d’altura.

12

PART 6. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

6.8

Estructures metàl·liques o de formigó.
a)

Les estructures metàl·liques o de formigó i els seus elements, els encofrats, les peces
prefabricades pesades o els suports temporals i l’apuntalament només es podrà muntar o
desmuntar sota vigilància, control i direcció d’una persona competent.

b) Els encofrats, els suports temporals i l’apuntalament hauran de projectar‐se, calcular‐se,
muntar‐se i mantenir‐se de manera que puguin suportar sense risc les càrregues a que siguin
sotmesos.

c) Hauran d’adaptar‐se les mesures necessàries per a protegir als treballadors contra els perills
derivats de la fragilitat o inestabilitat temporal de l’obra.

6.9

Altres treballs específics.
a)

Els treballs d’enderrocament que puguin suposar un perill per als treballadors hauran
d’estudiar‐se, planificar‐se i emprendre’ls sota la supervisió d’una persona competent i hauran
de realitzar‐se adoptant les precaucions, mètodes i procediments apropiats.

b) En els treballs a teulades hauran d’adaptar‐se les mesures de protecció col·lectiva que siguin
necessàries tenint en compte l’altura, inclinació o possible caràcter o estat relliscós, per a evitar
la caiguda de treballadors eines o materials. Així mateix, quan s’hagi de treballar a sobre o a
prop de superfícies fràgils, s’hauran de prendre les mesures preventives adequades per a evitar
que els treballadors les trepitgin inadvertidament o caiguin a través seu.

7

Identificació dels riscos

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes a l'annex
IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s’enumeren a continuació els riscos particulars de
diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés
d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d'altres feines. S'haurà de tenir especial cura en els riscos més
usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent‐se d’adoptar en cada
moment la postura més adient pel treball que es realitzi. A més, s'ha de tenir en compte les possibles
repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc
d’incendi. Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).

7.1

Mitjans i maquinària

‐ Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.
‐ Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
‐ Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues...).
‐ Riscos derivats del funcionament de grues.
‐ Caiguda de la càrrega transportada.
‐ Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
‐Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
‐ Cops i ensopegades.
‐ Caiguda de materials, rebots.
‐ Ambient excessivament sorollós.
‐ Contactes elèctrics directes o indirectes.
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‐ Accidents derivats de condicions atmosfèriques.

7.2

Treballs previs

‐ Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
‐ Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).
‐ Cops i ensopegades.
‐ Caiguda de materials, rebots.
‐ Sobre esforços per postures incorrectes.
‐ Bolcada de piles de materials.
‐ Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).

7.3

Enderrocs

‐ Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
‐ Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
‐ Projecció de partícules durant els treballs.
‐ Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
‐ Contactes amb materials agressius.
‐ Talls i punxades.
‐ Cops i ensopegades.
‐ Caiguda de materials, rebots.
‐ Ambient excessivament sorollós.
‐ Fallida de l'estructura.
‐ Sobre esforços per postures incorrectes.
‐ Acumulació i baixada de runes.

7.4

Moviments de terres i excavacions

‐ Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
‐ Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
‐ Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
‐ Cops i ensopegades
‐ Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
‐ Caiguda de materials, rebots
‐ Ambient excessivament sorollós
‐ Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
‐ Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
‐ Accidents derivats de condicions atmosfèriques
‐ Sobre esforços per postures incorrectes
‐ Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar
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7.5

Fonaments

‐ Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
‐ Projecció de partícules durant els treballs.
‐ Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).
‐ Contactes amb materials agressius.
‐ Talls i punxades.
‐ Cops i ensopegades.
‐ Caiguda de materials, rebots.
‐ Ambient excessivament sorollós.
‐ Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases.
‐ Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes.
‐ Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.
‐ Contactes elèctrics directes o indirectes.
‐ Sobre esforços per postures incorrectes
‐ Fallides d’encofrats
‐ Fallides de recalcaments
‐ Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
‐ Bolcada de piles de material
‐ Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

7.6

Estructura

‐ Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
‐ Projecció de partícules durant els treballs.
‐ Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).
‐ Contactes amb materials agressius.
‐ Talls i punxades.
‐ Cops i ensopegades.
‐ Caiguda de materials, rebots.
‐ Ambient excessivament sorollós.
‐ Contactes elèctrics directes o indirectes.
‐ Sobre esforços per postures incorrectes.
‐ Fallides d’encofrats.
‐ Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
‐ Bolcada de piles de material.
‐ Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).
‐ Riscos derivats de l’accés a les plantes.
‐ Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials.
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7.7

Ram de paleta

‐ Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
‐ Projecció de partícules durant els treballs.
‐ Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).
‐ Contactes amb materials agressius.
‐ Talls i punxades.
‐ Cops i ensopegades.
‐ Caiguda de materials, rebots.
‐ Ambient excessivament sorollós.
‐ Sobre esforços per postures incorrectes.
‐ Bolcada de piles de material.
‐ Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).

7.8

Coberta

‐ Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
‐ Projecció de partícules durant els treballs.
‐ Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).
‐ Contactes amb materials agressius.
‐ Talls i punxades.
‐ Cops i ensopegades.
‐ Caiguda de materials, rebots.
‐ Ambient excessivament sorollós.
‐ Sobre esforços per postures incorrectes.
‐ Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
‐ Caigudes de pals i antenes.
‐ Bolcada de piles de material.
‐ Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).

7.9

Revestiments i acabats

‐ Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
‐ Projecció de partícules durant els treballs.
‐ Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).
‐ Contactes amb materials agressius.
‐ Talls i punxades.
‐ Caiguda de materials, rebots.
‐ Sobre esforços per postures incorrectes.
‐ Bolcada de piles de material.
‐ Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).
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7.10 Instal·lacions
‐ Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
‐ Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).
‐ Talls i punxades.
‐ Cops i ensopegades.
‐ Caiguda de materials, rebots.
‐ Emanacions de gasos en obertures de pous morts.
‐ Contactes elèctrics directes o indirectes.
‐ Sobreesforços per postures incorrectes.
‐ Caigudes de pals i antenes.

7.11 Riscos específics de l’energia solar fotovoltaica.
Com en qualsevol instal·lació elèctrica, un sistema fotovoltaic pot originar riscos de descàrregues
elèctriques o de cremades.
En una instal·lació fotovoltaica existeix un risc addicional. En el que estan presents dos fonts
d’electricitat, la de la xarxa principal i també el subministrament procedent del sistema fotovoltaic.
El sistema fotovoltaic funciona amb les tensions següents:
•

Fins 100 Vcc en els terminals d’un mòdul fotovoltaic.

•

Fins 400 Vcc a través d’una cadena de mòduls fotovoltaics o en els terminals d’entrada
de CC d’un inversor.

•

230 V monofàsics, 400 V trifàsics, 50 Hz de CA (xarxa principal).

El corrent estimat (màxim) de cada circuit de CC és de 5,8 A.
El sistema complet fotovoltaic pot desconnectar‐se (aïllar‐se) de la xarxa d’electricitat i de la resta de la
instal·lació elèctrica en el quadre (panell) principal. Ara bé, un mòdul fotovoltaic no pot ‘apagar‐se’
(“desconnectar‐se”) per si mateix en el sentit normal de la paraula. En els terminals d’un mòdul
fotovoltaic hi ha sempre tensió present quan s’exposi a la llum solar.
La tensió total de la cadena pot estar present en els terminals d’entrada de CC del inversor, a menys que
es posi en ‘OFF’ l’interruptor DC.
Nota:
•

En un sistema fotovoltaic hi ha dos fonts d’electricitat.

•

el subministrament d’electricitat des del sistema fotovoltaic consisteix en corrent
elèctric continu.

•

En els terminals dels mòduls fotovoltaics hi ha una tensió present durant tot el temps
que estiguin exposats a la llum solar. Un mòdul fotovoltaic no pot ‘apagar‐se”
(“desconnectar‐se”) en el sentit normal tècnic de la paraula.

Advertència:
No connecti mai més de 3 mòduls fotovoltaics en sèrie mentre estiguin exposats a la llum solar.
Aquest podria donar com a resultat una alta tensió de CC perillosa.
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En cas d’emergència:
El sistema fotovoltaic pot ser desconnectat de la xarxa elèctrica en el panell de distribució
principal utilitzant al interruptor general.

7.12 Soldadures.
‐ Cremades provinents de radiacions infraroges i ultraviolades
‐ Projecció de gotes metàl·liques en estat de fusió
‐ Intoxicació per gasos
‐ Electrocució
‐ Cremades per contacte directe amb les peces soldades
‐ Explosions per utilització de gasos liquats

7.13 Fontaneria i calefacció.
‐ Caigudes al mateix o a diferent nivell
‐ Cops i talls a les mans
‐ Protecció de partícules
‐ Intoxicació a la manipulació de plom
‐ Cremades per contacte
‐ Intoxicació de plom per pintures

7.14 Electricitat.
‐ Caigudes al mateix o a diferent nivell
‐ Electrocucions
‐ Cremades produïdes per descàrregues elèctriques
‐ Talls a les mans
‐ Atrapaments de dits a l’introduir cables en els conductes
‐ Detonació de gasos combustibles

8

Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del
R.D.1627/1997)

1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de
treball.
2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels
quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.
3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació
de zones controlades o vigilades.
4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió.
5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió.
6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis.
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7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit.
9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius.
10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

8.1

Mesures de prevenció i protecció

Com a criteri general prioritzarem les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s’hauran de
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.
D’altra banda els medis de protecció hauran d’estar homologats segons la normativa vigent. Tanmateix,
les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació,
manteniment...).

8.2

Mesures de protecció col·lectiva

‐ Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions
dins l’obra.
‐ Senyalització de les zones de perill.
‐ Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en
relació amb els vials exteriors.
‐ Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària.
‐ Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega.
‐ Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents.
‐ Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants.
‐ Fonamentació correcta de la maquinària d'obra.
‐ Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la
càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
‐ Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra.
‐ Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat.
‐ Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes).
‐ Comprovació d'apuntalaments, condicions d’estrebada i pantalles de protecció de rases.
‐ Utilització de paviments antilliscants.
‐ Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
‐ Col·locació de xarxat en forats horitzontals.
‐ Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).
‐ Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades.
‐ Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides.
‐ Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes.

8.3

Mesures de protecció individual

‐ Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules.
‐ Utilització de calçat de seguretat.
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‐ Utilització de casc homologat.
‐ A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d’ancoratge
segurs per poder subjectar‐hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria.
‐ Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el
risc de talls i punxades.
‐ Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos.
‐ Utilització de mandils.
‐ Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill
d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire.

8.4

Mesures de protecció a tercers

‐ Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de
preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a
l'obra puguin entrar.
‐ Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials
exteriors.
‐ Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega.
‐ Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes).
‐ Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).

8.5

Primers auxilis

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S'informarà al inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar
els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i
adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels
possibles accidentats.
Tanmateix:
−

−
−

−

Serà responsabilitat de l’empresari garantir que els primers auxilis puguin prestar‐se per
personal propi que ha de tenir la formació bàsica. Així mateix, hauran d’adaptar‐se mesures per
a garantir l’evacuació, a fi de rebre atenció mèdica, dels treballadors accidentats o afectats per
una indisposició sobtada.
Quan la mida de l’obra o el tipus d’activitat ho requereixi, s’haurà de comptar amb un o varis
locals per a primers auxilis.
Els locals per a primers auxilis hauran d’estar dotats de les instal·lacions i el material de primers
auxilis indispensables i tenir fàcil accés per a les lliteres. Hauran d’estar senyalitzats conforme el
Reial Decret sobre senyalització de seguretat i salut en el treball.
En tots els llocs en els que les condicions de treball ho requereixin s’haurà de disposar també
de material de primers auxilis, degudament senyalitzat i de fàcil accés. Una senyalització
clarament visible haurà d’indicar la direcció i el número de telèfon del servei local d’urgència.
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9

-

-

-

-

-

Normativa aplicable

Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball . Decret de 31 de gener de 1940 del Ministerio de
Trabajo, (BOE 34,03/02,1940) Reglament derrogat, excepte cap. VII " Andamios " per l'Ordenanza
general de Seguridad e higiene en el trabajo " (Orden 9 març 1971).
Ordre de 20 de maig de 1952 per la que s’aprova el Reglament de Seguretat del treball en la
indústria de la construcció vidre i ceràmica (BOE 167,15/06/1952) * Modificació de l'article 115.
Ordre 10 desembre de 1953 (BOE 356, 22/12/1953)
Ordre de 9 de març de 1971 per la que s’aprova l’ordenança general de Seguretat i Higiene en el
treball. (BOE núm 64,64, de 16‐17/03/1971 ). Decret 423/1971 de 11 de març per la que es regulen
la constitució i composició i funcions del comitè de seguretat i higiene en el treball.
Decret 3565/1972 de 23 de desembre, pel que s’estableixen les Normes Tecnològiques de la
Construcció (NTE).
Ordre del 23 de maig de 1977 per la que s’aprova el Reglament d’aparells elevadors per a obres.
(BOE 170, 18/07/1977 )* Modificació article 65 . Ordre 7/3/1981 ( BOE 63, 14/03/1981 ) Ordre del
19 de desembre de 1977 per la que es modifica la instrucció complementaria MI‐BT‐025 del vigent
R.E.T.B.T.( BOE 141, 14/06/1977 ) ( CE‐BOE 170 18/07/1977

-

Reglament d'explosius, Decret 2114/1978 de 2 de març, de la Presidència del Gobern (BOE 214,
07/09/1978 )* Modificació Real Decret 829/1980, de 18 d' abril ( BOE 109, 06/05/1980 )

-

Ordre de 28 de juliol de 1980 per la que es modifica la instrucció MI‐BT 040 aprovada per ordre 31
d’octubre de 1973 en la que es refereix a la concessió a Entitats de Títol d’Instal·lador autoritzat.

-

Ordre 30 de setembre de 1980 per la que es disposa les normes UNE que es citen siguin
considerades com d’obligat compliment, incloent‐les en la instrucció MI‐BT 044 del R.E.B.T.

-

-

Reial Decret 1945/1986 de 26 de maig pel que s’aprova el Reglament de Seguretat en les
màquines. ( BOE 238, 04/10/1986)* Modificació R.D. 590/1989 de 19/05//89 ( BOE 132, 03/06/89
)* Instrucció Tècnica Complementària I.T.C. ‐ MSG‐SM1 Ordre de 8 d'abril 1991 ( BOE
87,11/04/1991 )* Modificació R.D. 830/1991 de 24/05 ( BOE 130, 31/05/1991 )
Ordre de 6 d’Octubre de 1986 per la que es determinen els requisits de dades que hagin de reunir
les comunicacions d’obertura dels centres de treball. ( BOE 117, 16/05/1988 ). Ordre del Ministeri
d’Indústria i Energia de 26 de novembre de 1986 Designació de A.E.N.O.R. com a entitat
reconeguda.

-

Llei 8/1988 de 7 d’abril sobre infraccions i sancions d’ordre social. ( BOE 91, 15/04/1988 )

-

Reial Decret 474 de 30 de març de 1988 que recull l’ampliació de la directiva 84/528 C.E.E. aparells
elevadors d’utilització mecànic.( BOE 121, 20/05/1988)

-

Ordre de 28 de juny de 1988 per la que s’aprova la instrucció tècnica Complementària MIE‐AEM‐2

-

Reglament d’aparells d’elevació i manutenció referent a grues torre desmuntables per obres.( BOE
162, 07/07/1988 ) ( CE ‐ BOE 239, 05/10/1988 ).* Modificación . Orden 16 d'abril de 1990 ( BOE 98,
24/04/1990 ) ( CE‐BOE 115, 14/05/1990).* ITCMIE‐ AEM4 del Relament a d'aparells d'elevació i
manutenció referent grues mobils autopropulsades R.D. 2370/1996 de 18/11/ del Ministeri
d'Indústria i Energia ( BOE 24/12/1996)
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-

-

-

-

Disposicions de l'aplicació de la Directiva del Consell 89‐392‐CEE, relativa a la aproximació de les
legislacions dels Estats membres sobre màquines R.D. 1435/1992, de 27/11/ ( BOE 297,
11/12/1995 )* Modificacions R.D. 56/1995 de 20 de gener ( BOE 33, 08/02/1995 * Relació de les
Normes armonitzades en l’àmbit del R.D. . Resolució de 1 de juny de 1996 ( BOE 155, 27/06/1996)
Regulació de les condicions per comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de
protecció individual R.D. 1407/1992 de 20/11 ( BOE 311, 28/12/1992) (CE‐BOE 42, 24/02/1993
)*Modificació R.D. 159/1995 de 3/02 ( BOE 57, 08/03/1995 )
Reglament sobre treballs de risc d'amiant. Ordre 31/11/1984 ( BOE 267, 07/11/1984 ) ( CE‐BOE
280, 22/11/1984 ) * Normes complementaries . Ordre 7/1/198 ( BOE 13, 15/01/1987) * Prevenció i
reducció de contaminació del medi ambient produïda per l'amiant . R.D. 108/1991, 1/02 ( BOE 32,
06/02/1991 ) ( CE‐BOE 43, 19/02/1991 ) * Modificació dels articles 2,3,13 de l'Ordre de 31 octubre
de 1984 pel que s'aprova el Reglament de treball amb risc d'amiant, i l'article 2 de l'Ordre de 7 de
gener de 1987 pel que s'estableixen les normes complementaries al esmentat reglament. * Ordre
26/07/1993 ( BOE 186, 05/08/1993)
Obligatorietat de l'inclusió de l'estudi de Seguretat i Higiene en el treball en els Projectes
d'edificació i obres públiques. R.D. 555/1986 de 21 de febrer ( BOE 69, 21/03/1986 ) * Reial Decret
84/1990 de 19 de gener, pel que es dona nova redacció als articles 1,4,6, i 8 del Reial Decret
555/1986 del 21 de febrer, i es modifiquen parcialment les tarifes d’honoraris d’Arquitectes,
aprovada per Reial Decret 2512/1987 de 17 de juny i d’aparelladors i Arquitectes Tècnics
aprovades per el Reial Decret 314/1979 de 19 de gener.

-

Model de llibre d'incidències Ordre 29/06/1987, del Departament de Treball ( DOGC 862 i 863, 10 i
13/07/1987 ).

-

Certificat sobre compliment de les distàncies d'obres i construccions a línies elèctriques.
Resolució 4/11/1988 ( DOGC 1075, 30/11/1988).

-

Reial Decret 88/1990 de 26 de gener protecció dels treballadors mitjançant la prohibició de
determinats agents específics o determinades activitats.

-

Protecció de treballadors en front de riscos derivats de l’explosió i soroll durant el treball. R.D.
1316/1989 de 27/11 ( BOE 263, 02/11/1989 ) ( CE‐BOE 295, 09/12/1989 , I 126, 26/05/1990).

-

Text refós de la llei de l'Estatut dels Treballadors R.D. 1/1995, de 24 de març ( BOE 29/03/1995 )
Conveni col·lectiu Provincial de la Construcció de la Província en la que es construirà l’obra.

-

Prevenció de riscs laborals Llei 31/1995, de 10/11 (BOE 269, 10/11/1995 )

-

Reglament dels serveis de prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener ( BOE 27, 31/01/1997 )
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball R. D. 485/1997
de 14 d'abril ( BOE 97, 23/04/1997 )
R.D. 487/1997 de 14 d'abril ( BOE 97, 23/04/1997 ) . Sobre disposicions mínimes de seguretat i
salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comportin riscs, en particular
dorsolumbars, per els treballadors.
R.D. 486/1997 ( BOE 97, 23/04/97 ) Sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els centres
de treball.
R.D. 665/1997 de 12 de maig ( BOE 124, 24/05/1997 ) . Sobre protecció dels treballadors contra
riscos relacionats amb l'exposició d'agents cancerígens durant el treball.
R.D. 773/1997 de 30 de maig ( BOE 140, 12/06/1997 ) Sobre disposicions mínimes de seguretat i
salut relatives a la utilització dels treballadors d'equips de protecció individual .
R.D. 1215/1997 de 18 juliol ( BOE 188, 07/08/1997 ) Sobre disposicions mínimes de Seguretat i
salut per la utilització dels treballadors dels equips de treball.
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R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre ( BOE 256 25/12/1997 ) Sobre disposicions mínimes de seguretat
i salut en les obres de construcció
-

Homologació de peces de protecció personal del Ministeri de Treball i Seguretat Social (Vegeu
apartat homologacions )

-

També seran d’aplicació totes aquelles disposicions que complementin i millorin les anteriors.

Sant Cugat del Vallès, 17 de juny de 2016
Joan Carles Almécija Garcia
Enginyer Tècnic industrial.
CETIB Col·legiat num. 20.928
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MÓDULOS SOLARES DE
ALTO RENDIMIENTO

rec Peak
energy
SERIEs
Los módulos REC Peak Energy Series son
la mejor elección: aúnan calidad duradera
con una potencia fiable de salida. REC
combina un diseño de alta calidad y las
normas más exigentes de producción
para elaborar módulos solares de alto
rendimiento con una calidad insuperable.

más electricidad
por m2

TIEMPO DE RETORNO DE LA
ENERGÍA equivalente a UN AÑO

diseño duradero
y robusto

OPTIMIZADO PARA TODAS LAS
CONDICIONES DE LUZ SOLAR

REC PEak energy series
1665±2,5
900

28

382,5

GR

16,1%
10
25

11±0,2

Eficiencia
años de garantía de
producto
años de garantía lineal
de la potencia nominal

6,6±0,2
20,5±0,5

950

991±2,5

GR

Orificios de montaje

parámetros térmicos

17

Temp. de operación nominal de la célula (NOCT)
Coeficiente de temperatura para PMPP

GR

GR

38

45

45,7°C (±2°C)
-0,40%/°C

Coeficiente de temperatura VOC

-0,27%/°C

Coeficiente de temperatura ISC

0,024%/°C

Dimensiones del módulo en mm.

Potencia nominal - PMPP (Wp)
Clasificación de la clase de potencia - (W)
Tensión nominal - VMPP (V)

240

245

250

255

260

265

0/+5

0/+5

0/+5

0/+5

0/+5

0/+5

29,7

30,1

30,2

30,5

30,7

30,9

datos GENERALEs

Tipo de célula:
60 células policristalinas REC PE
3 cadenas de 20 células con diodos de derivación
Cristal:

Vidrio solar de 3,2 mm con
tratamiento antirreflectante

Corriente nominal - IMPP (A)

8,17

8,23

8,30

8,42

8,50

8,58

Lámina posterior: Doble capa de poliéster de alta resistencia

Tensión a circuito abierto - VOC (V)

36,8

37,1

37,4

37,6

37,8

38,1

Marco:

Corriente corto circuito - ISC (A)

8,75

8,80

8,86

8,95

9,01

9,08

Caja de conexiones:

Eficiencia del módulo (%)

14,5

14,8

15,1

15,5

15,8

16,1

Los datos analizados demuestran que el 99,7% de los módulos tienen una tolerancia de corriente y tensión del ±3% respecto al valor nominal.
Valores en condiciones estándares de medida STC (masa de aire AM 1,5, irradiancia 1000 W/m², temperatura de la célula 25ºC).
En bajas radiaciones de 200 w/m² y condiciones STC (1,5 AM y Temperatura de célula de 25°C) es posible obtener, al menos el 97% de
la eficiencia.

parámetros eléctricos @ NOCT

REC240PE rec245pe REC250PE REC255PE REC260PE REC265PE

Aluminio anodizado
IP 67
Cable solar 4mm², 0.90 m + 1.20 m

Conectores:

Multi-Contact MC4 (4 mm²)

Origen:

Fabricado en Singapore

límites operativos

183

187

189

193

197

202

Margen de temperatura del módulo:

Tensión nominal - VMPP (V)

27,7

28,1

28,3

28,5

29,0

29,4

Voltaje máximo del sistema:

Corriente nominal - IMPP (A)

6,58

6,64

6,68

6,77

6,81

6,90

Máxima carga de nieve:

550 kg/m² (5400 Pa)

Tensión a circuito abierto - VOC (V)

34,4

34,7

35,0

35,3

35,7

36,0

Máxima carga de viento:

244 kg/m² (2400 Pa)

Corriente de corto circuito - ISC (A)

7,03

7,08

7,12

7,21

7,24

7,30

Capacidad máxima del fusible:

25A

Temperatura nominal de la célula (NOCT) 800 W/m2, AM 1,5, velocidad del viento 1m/s, temperatura ambiente 20ºC.

Máxima Corriente Inversa:

25A

CERTIFICAdos

garantia

datos MECáNICos

10 años de garantía de producto
25 años de garantía de la potencia nominal lineal
(máxima degradación de rendimiento del 0.7% p.a.)

Dimensiones:

Potencia nominal - PMPP (Wp)

MCS
CERTIFICATE BBA 0044

IEC 61215, iec 61730 y UL 1703; IEC 62716 (resistencia al
amoniaco), IEC 60068-2-68 (degradación por tormenta de arena),
IEC 61701 (corrosión en presencia de niebla salina - nivel 1 & 6).

(Ver detalles en las Condiciones de Garantía)

-40 ... +85°C
1000V

1665 x 991 x 38 mm

Área:

1,65 m²

Peso:

18 kg

¡Atención! Las especificaciones están sujetas a
cambios sin notificación previa.

Esquema take-e-way de reciclaje
compatible WEEE.

REC es uno de los principales proveedores internacionales de soluciones de energía solar. Con más de 15 años de experiencia, ofrecemos
productos sostenibles y de alto rendimiento, servicios e inversiones para el sector de la energía solar. En colaboración con nuestros
distribuidores, ofrecemos valor añadido con soluciones que responden eficazmente a las crecientes necesidades mundiales de energía.
REC tiene la sede en Noruega y cotiza en la bolsa de valores de Oslo (teletipo bursátil RECSOL). Nuestra plantilla con 1.600 empleados en
todo el mundo, generaron en el año 2013 unos ingresos de 647 millones de dólares (USD).

www.recgroup.com

Esta ficha téchnica se ajusta a la norma EN 50380.

REC240PE rec245pe REC250PE REC255PE REC260PE REC265PE

Ref: NE-05-05-01-R.3. 04.14

parámetros eléctricos @ STC

STP 20000TL-30/STP 25000TL-30

SUNNY TRIPOWER
20000TL/25000TL

Rentable

Seguro

Flexible

Innovador

• Rendimiento máximo del 98,4 %

• Descargador de sobretensión de CC
integrable (DPS tipo II)

• Tensión de entrada de CC hasta
1 000 V
• Diseño de plantas perfecto gracias
al concepto de multistring

• Innovadoras funciones de gestión de
red gracias a Integrated Plant Control*
• Suministro de potencia reactiva las 24
horas del día (QonDemand24/7)*

SUNNY TRIPOWER
20000TL/25000TL

El especialista flexible para plantas comerciales y centrales fotovoltaicas de gran
tamaño
El Sunny Tripower 20000TL/25000TL 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 (QonDemand24/7) es otra de las novedades que ofrece.*
* En preparación:

Accesorios
Interfaz RS485
DM-485CB-10

Power Control Module
PWCMOD-10

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

Interfaz de Speedwire/Webconnect SWDM-10

Relé multifunción
MFR01-10

1

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

Datos técnicos
Entrada (CC)
Potencia máxima de CC (con cos φ = 1)
Tensión de entrada máx.
Rango de tensión MPP/tensión asignada de entrada
Tensión de entrada mín./de inicio
Corriente máx. de entrada, entradas: A/B
Número de entradas de MPP independientes/strings por entrada de MPP
Salida (CA)
Potencia asignada (a 230 V, 50 Hz)
Potencia máx. aparente de CA
Tensión nominal de CA
Rango de tensión nominal de CA
Frecuencia de red de CA/rango
Frecuencia asignada de red/tensión asignada de red
Corriente máx. de salida
Factor de potencia a potencia asignada
Factor de desfase ajustable
Fases de inyección/conexión
Rendimiento
Rendimiento máx./europeo Rendimiento
Dispositivos de protección
Punto de desconexión en el lado de entrada
Monitorización de toma a tierra/de red
Descargador de sobretensión de CC (tipo II) integrable
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 62103)/categoría de sobretensión (según IEC 60664-1)
Datos generales
Dimensiones (ancho/alto/fondo)
Peso
Rango de temperatura de servicio
Emisión sonora, típica
Autoconsumo nocturno
Topología/principio de refrigeración
Tipo de protección (según IEC 60529)
Clase climática (según IEC 60721-3-4)
Valor máximo permitido para la humedad relativa (sin condensación)
Equipamiento
Conexión de CC/CA
Pantalla
Interfaz: RS485, Speedwire/Webconnect
Relé multifunción/Power Control Module
Garantía: 5/10/15/20/25 años
Certiﬁcados y autorizaciones previstos (otros a petición)

Modelo comercial

www.SMA-Solar.com

Sunny Tripower
20000TL

Sunny Tripower
25000TL

20 440 W
1 000 V
320 V – 800 V/600 V
150 V/188 V
33 A/33 A
2/A:3; B:3

25 550 W
1 000 V
390 V – 800 V/600 V
150 V/188 V
33 A/33 A
2/A:3; B:3

20 000 W
20 000 VA
3/N/PE; 220/380 V
3/N/PE; 230/400 V
3/N/PE; 240/415 V
160 V – 280 V
50 Hz, 60 Hz/-6 Hz … +5 Hz
50 Hz/230 V
29 A
1
0 inductivo … 0 capacitivo
3/3

25 000 W
25 000 VA
3/N/PE; 220/380 V
3/N/PE; 230/400 V
3/N/PE; 240/415 V
160 V – 280 V
50 Hz, 60 Hz/-6 Hz … +5 Hz
50 Hz/230 V
36,2 A
1
0 inductivo … 0 capacitivo
3/3

98,4%/98,0%

98,3%/98,1%

●
●/●
○

●
●/●
○

●/●/—

●/●/—

●
I/III

●
I/III

665/690/265 mm
(26,2/27,2/10,4 in)
61 kg (134,48 lb)
-25 °C … +60 °C (-13 °F … +140 °F)
51 dB(A)
1W
Sin transformador/OptiCool
IP65
4K4H
100 %

665/690/265 mm
(26,2/27,2/10,4 in)
61 kg (134,48 lb)
-25 °C … +60 °C (-13 °F … +140 °F)
51 dB(A)
1W
Sin transformador/OptiCool
IP65
4K4H
100 %

SUNCLIX/Borne de conexión por
SUNCLIX/Borne de conexión por
resorte
resorte
–
–
○/●
○/●
○/○
○/○
●/○/○/○/○
●/○/○/○/○
AS 4777, BDEW 2008, C10/11, CE, CEI 0-16, CEI 0-21, EN 504381,
G59/3, IEC61727, IEC 62109-1/2, NEN EN 50438, NRS 097-2-1,
PPC, RD 1699, RD 661/2007, SI4777, UTE C15-712-1, VDE 0126-1-1,
VDE-AR-N 4105, VFR 2014
STP 20000TL-30
STP 25000TL-30

SMA Solar Technology

STP25000TL-30-DES1439 SMA y Sunny Tripower son marcas registradas de SMA Solar Technology AG. SUNCLIX es una marca comercial registrada de PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG. Impreso en papel FSC.
Nos reservamos el derecho de realizar cambios en productos y servicios, incluyendo los motivados por requisitos específicos de cada país, así como modificaciones en los datos técnicos. SMA no asume ninguna responsabilidad por errores o fallos de impresión. Para obtener información actualizada consulte la página web www.SMA-Solar.com.

● De serie ○ Opcional — No disponible
Datos en condiciones nominales
Datos a fecha: agosto de 2014

SOPORTE PARA PANELES SOLARES EN CUBIERTAS PLANAS

¿QUE ES SOLARBLOC® CUBIERTAS?

MONTAJE SOLARBLOC® CUBIERTAS

Es una pieza prefabricada de hormigón diseñada para hacer la función de
soporte para paneles solares en cubiertas planas.

La pieza de este sistema se caracteriza por tener forma trapezoidal estando
compuesta de hormigón, siendo muy manejable por lo que su colocación sobre
cubiertas planas es rápida y cómoda.

Basada en su geometría y la masa necesaria para contrarrestar los efectos del
viento y agentes externos, con una inclinación optima para el mejor rendimiento de los
paneles solares consiguiendo simplificar el método de montaje de paneles solares en
cubiertas planas al no tener que montar estructura alguna, reduciendo el tiempo de
ejecución, eliminando los perfiles metálicos y abaratando el coste total de la instalación.
Con el sistema SOLARBLOC® CUBIERTAS conseguimos realizar los trabajos
de montaje de paneles solares de una forma rápida y segura, al tener una geometría
que permite anclar los paneles directamente a la pieza sin tener que montar una
estructura sobre ella.

Las piezas SOLARBLOC® CUBIERTAS vienen paletizadas en 16 unidades por
palets para optimizar el transporte, una vez descargadas en obra solo es necesario
colocarlas en el lugar deseado y anclar los paneles solares a la pieza soporte quedando
instaladas de inmediato.
La pieza SOLARBLOC® CUBIERTAS esta diseñada para tener una masa capad
de contrarrestar la fuerza que provoca un viento de 144km/h sobre un panel solar
anclado a ella según NBE-AE88.

DATOS TECNICOS
SOLARBLOC®(CUBIERTAS)
ALTURA 1

45 a 50 cm.

ALTURA 2

19 cm.

ANCHO

50 cm.

ESPESOR

30 cm.

PESO(aprox.)

60 a 67 Kg.

INCLINACION APOYOS

28º, 30º, 34º

COMPOSICIÓN

HM- 30

SOLARBLOC® CUBIERTAS
incuestionable:

34º

30º

28º

•
•
•
•
•

minimiza

los

costes

de

forma

Solo necesitamos colocar las piezas sobre la cubierta plana.
Acorta el tiempo de montaje al ser una pieza prefabricada.
Elimina la perfilaría metálica para el apoyo de los paneles.
Elimina el proceso de anclaje o lastre de las estructuras a la cubierta plana.
Abarata los presupuestos al tener un coste muy por debajo del resto de productos
del mercado.

Coste por unidad 9,50 €.

ESTUDIO
ECONÓMICO
UTILIZANDO
“SOLARBLOC CUBIERTAS”
A continuación se muestra un estudio económico para la sujeción de 300 paneles
solares de medidas 1,65x0,99 m y potencia 230 wp montados horizontalmente sobre
una cubierta plana utilizando “solarbloc para cubiertas” diseñado por Pretensados
Duran S.L. y colocados en filas de 10 paneles.

MONTAJE:
300 PANELES HORIZONTALES EN 30 FILAS
Piezas “Solarbloc cubiertas”:
300 Paneles / 10 Paneles por fila = 30 Filas
30 Filas x 11 Piezas por fila = 330 Piezas
Rendimiento “Solarbloc cubiertas”:
330 Piezas x 9,50 €/pieza = 3135,00 €
3135,00 € / 69000 wp = 0,045 € /wp

