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1.- ANTECEDENTS

3.- EMPLAÇAMENT I ACCESSOS DE L’ESCOLA NABÍ

En data gener de 2018 l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant Barcelona d’Infraestructures Municipals

Districte:

Sarrià – Sant Gervasi

(BIMSA) va adjudicar a Ingenieros Emetres S.L.P “EL CONTRACTE DE SERVEIS DE REDACCIÓ DE

Adreça:

Carrer dels Reis Catòlics, 38, 08017 Barcelona

Referencia Cadastral:

4954101DF2845D0002YM *

Superfície de la coberta:

640 m²

PROJECTES EXECUTIUS PER LA IMPLANTACIÓ DE SISTEMES FOTOVOLTAICS DINS DEL
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA IMPULS GENERACIÓ SOLAR A BARCELONA. Lot 4:
CEIP – 100.1619.081”

*Tot i que l’adreça oficial de la escola es troba en una parcel·la cadastral (5156225DF2855E0001TS)
L’objecte del Contracte el constitueix la realització dels treballs i serveis necessaris per la redacció dels

diferent de la de l’edifici annex a on s’instal·laran les plaques, la referència cadastral indicada al quadre anterior, és

PROJECTES EXECUTIUS PER LA IMPLANTACIÓ DE SISTEMES FOTOVOLTAICS DINS DEL

la de l’edifici a on realment es farà la instal·lació.

DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA IMPULS GENERACIÓ SOLAR A BARCELONA, EN

Coordenades geogràfiques (GMS):

COBERTA MUNICIPAL AMB EL MONITORATGE DE LA INSTAL·LACIÓ DE GENERACIÓ I DE
L’ESCOMESSA ELÈCTRICA DE L’EDIFICI A LA PLATAFORMA PRÒPIA DE L’AJUNTAMENT DE
BARCELONA relatius al LOT 4:


Escola ÍTACA



CEIP Pare Poveda



Escola Nabí



CEIP Alexandre Galí (IESM Narcís Monturiol)



IES Ernest Lluch



Escola Bosc de Montjuïc

Latitud (N):

41º 24.59”

Longitud (E):

2º 06’ 05.3”

Coordenades UTM:

Zona 31N ETRS 89

E(x):

424.901,80 m

N(y):

4.581.400,13 m

2.- OBJECTE I TITULAR DE LA INSTAL.LACIÓ
L’objecte del present projecte és el d’exposar que la instal·lació fotovoltaica sobre la coberta plana de
l’escola Nabí que ens ocupa reuneix les condicions tècniques i garanties mínimes exigides per la
reglamentació vigent. Aquesta instal·lació fotovoltaica servirà per generar energia d’autoconsum de la
pròpia escola, tot abocant els excedents de generació a la xarxa mitjançant el seu punt de connexió.
Titular del centre escolar: Ajuntament de Barcelona
Titular de la instal·lació: TERSA Tractament i Selecció de Residus, SA
CIF: A08800880
Adreça: Av. Eduard Maristany, 44. Sant Adrià del Besòs, Barcelona. 08930
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L’escola Nabí esta composada per dos edificis units entre ells per una passarel·la elevada. L'accés
principal a l’escola on es farà la instal·lació és pel Carrer Reis Catòlics núm. 38. La instal·lació es farà a
l’edifici del front, al número 35.
L’edifici en qüestió compta amb 3 plantes. La planta inferior, degut al desnivell del carrer queda reduïda
a mitja planta útil, utilitzada com a zona de magatzem i en aquesta es troba un C.T i la sala elèctrica de
l’escola, on s’instal·laran els elements auxiliars de la fotovoltaica. La planta primera i planta segona son
aulari de l’escola i espais reservats per a serveis.
L'accés de la coberta en on es situen els captadors solars, es realitza per la passarel·la que uneix els
dos edificis, a través d'una escala fixa protegida de servei que hi ha actualment.
Pas d’instal·lacions des de coberta fins a sala tècnica.

4.- NORMATIVA VIGENT
La instal·lació seguirà les normatives següents:
-

•CTE Codi Tècnic de l’edificació per la seguretat en cas d’Incendi i la seguretat d’utilització,
aprovats en el Reial Decret 314/2006 de 17 de març

-

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

A la documentació gràfica inclosa en el present projecte, es troba indicada totes les zones i trams a on

-

Reglament Seguretat i Higiene en el treball. Ordre 9 de març 1971 (BOE 16-3-71).

-

RD 1627/1997 de 24 de Octubre (BOE 25/10/97), Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a

s’han de fer actuacions.

les obres de construcció.

La dificultat provocada pel volum dels mòduls fotovoltaics, així com la resta de materials que han de
apujar-se a coberta (mòduls fotovoltaics, contrapesos, perfils i suports) fan necessària la utilització d’un
elevador adequat situat al carrer Dels Reis Catòlics.

Normativa Fotovoltaica
-

Ordre ETU/360/2018, de 6 de abril, per la qual s'estableixen els valors de la retribució a

Per a connectar la planta de generació d’energia amb els elements auxiliars a la planta semi‐soterrani

l'operació corresponents al primer semestre natural de l'any 2018 i per la que s'aprova una

no hi ha cap espai ni baixant específic destinat al pas d’instal·lacions. En qualsevol cas, un cop

instal·lació tipus i s'estableixen els seus corresponents paràmetres retributius, aplicables a

estudiada la geometria de l’edifici, el més adient fora baixar per la pròpia façana fins a la posició actual

determinades instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia

de la sala tècnica on es troben la escomesa, quadres i proteccions, tot generant el punt de connexió

renovables, cogeneració i residus.

amb la instal·lació d’aquests elements auxiliar. Caldrà fer un forat a façana per arribar a l’interior
d’aquesta sala. Aquesta pas de mur quedarà completament segellat un cop passada la canalització. La

-

Circular 1/2017, de 8 de febrer, de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència, que

sala conta amb suficient espai per fer aquesta instal·lació, ja que es un espai diàfan ocupat només pels

regula la sol·licitud d'informació i el procediment de liquidació, facturació i pagament del règim

quadres i proteccions de la instal·lació actual.

retributiu de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia
renovables, cogeneració i residus.
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-

Ordre ETU/130/2017, de 17 de febrer, per la qual s'actualitzen els paràmetres retributius de les

financer

instal·lacions tipus aplicables a determinades instal·lacions de producció d'energia elèctrica a
partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, a efectes de la seva aplicació al

-

Reial Decret 1110/2007, de 24 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament unificat de punts de
mesura del sistema elèctric.

semiperíode regulatori que té el seu inici l'1 de gener de 2017.
-

-

Reial decret 900/2015 de 9 d´octubre, pel qual es regulen les condicions administratives,

Reial Decret 1580/2006, de 22 de desembre,

pel qual es regula la compatibilitat

electromagnètica dels equips elèctrics i electrònics.

tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d´energia elèctrica amb
autoconsum i de producció amb autoconsum.
-

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

RD 842/2002, de 2 d’agost, Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les Instruccions
Tècniques Complementàries

d’energia renovables, cogeneració i residus.
Per l’execució de la instal·lació la Direcció Facultativa es basarà en les normes d’execució material
-

-

-

Reial Decret 1/2012, de 27 de gener, per el que es procedeix a la suspensió dels procediments

incloses al Reglament Electrotècnic per a Baixa tensió i Instruccions Complementaries actualment en

de preassignació de retribució i a la suspensió dels incentius econòmics per noves instal·lacions

vigor, així com les normes concretes de la companyia subministradora del fluid elèctric que detallen els

de producció d’energia elèctrica a partir de cogeneració, fonts d’energia renovable i residus.

punts que el Reglament deixa a la seva elecció i, finalment, els Fulls d’Interpretació del Reglament
Electrotècnic publicats per la Direcció General d’Energia del Ministeri d’Indústria. Cal dir, que aquesta

Reial Decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel que es regula la connexió a xarxa

tipologia d’instal·lacions hauran, de ser registrades i hauran de complir les obligacions administratives

d’instal·lacions de producció de petita potencia.

que l’administració defineixi.

Decret 352/2001, de 18 de setembre,

sobre procediment administratiu aplicable a les

instal·lacions d'energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica.
-

Reial Decret 1663/2000, de 29 de setembre, sobre connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a
la xarxa de baixa tensió
Normativa Elèctrica

-

-

La planta fotovoltaica transforma la energia solar en energia Eléctrica DC, aquesta convergirà a uns
inversors, que transformen en corrent alterna trifàsica (400V 50Hz) subministrant l’energia per al seu
consum instantani al quadre general de mesura i posteriorment connexió amb la instal·lació interior.

La CPR (Construction Product Regulation) es un reglament emès per la Unió Europea amb el
propòsit de regular els límits de la resistència al foc i substàncies perilloses als materials utilitzats

La instal·lació fotovoltaica composada per 128 mòduls fotovoltaics de 285W per unitat, amb una

a la construcció.

potencia total de 36,48 kWp i essent una potencia nominal de 30 kW, i es connectarà en règim

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

-

5.- DESCRIPCIÓ DEL TIPUS D’INSTAL.LACIÓ

d’autoconsum, segons RD 1.699/2011 del 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a la xarxa
d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica de petita potència i RD 900/2015 pel qual es regulen les
condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament amb

RD Llei 9/2013, de 12 de juliol pel qual s’adopten mesures urgents per garantir l’estabilitat

autoconsum.

financera del sistema elèctric.

Potencia contractada: 3.0 A, i és de P1: 41 kW, P2: 41 kW i P3: 41 kW < Potència Instal·lada: 36,48 kW

-

Llei 3/2013, de 4 de juny de creació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

-

Reial Decret-Llei 2/2013, de 1 de febrer, de mesures urgents en el sistema elèctric i en el sector

Per tant la nova instal·lació es defineix com d’autoconsum tipus 2 o producció amb autoconsum.

5

PROJECTE EXECUTIU DE INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS FOTOVOLTÀIQUES A LA COBERTA DE L’ESCOLA NABÍ DE BARCELONA
MEMÒRIA TÈCNICA

7.- ESTUDI ENERGÈRTIC I DE RENDIMENTS

6.- RESUM DE PROJECTE
Dades Generals:

7.1.-

Tipologia

Tipus 2

Tipus de connexió

Trifàsica

Orientació dels mòduls (º)

0 SUD

Inclinació dels mòduls (º)

25º

Superfície disponible (m²)

640

Tipus de plaques

211

Nº de mòduls

128

Potència unitària del mòdul (Wp)

285

Tensió nominal de la instal∙lació CC (V)

32,10

Intensitat nominal de la Instal∙lació CC (A)

8,90

P. pic instal∙lada (kW)

Solar de Catalunya, edició 2001, publicat pel Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de la
Generalitat de Catalunya i per l’Institut Català D’Energia. (ICAEN)
En el nostre cas, escollirem aquesta taula com a referència, amb una orientació de 0º Sud

30
36,48

Nº inversors

2

P. inversor (kW)

15

Energia kWh/kWp any

Es presenten a continuació les dades de radiació solar de Barcelona, extretes del Atles de Radiació

Silici policristal∙lí

Superfície de captació (m²)

P. nominal de la instal∙lació (kW)

DADES DE RACIACIÓ SOLAR

1.545

7.2.-

BASES DE DISSENY

Aquest projecte ha estat dissenyat seguint les màximes pautes i criteris possibles de sostenibilitat tant
de l’execució de l’obra, com de l’ús i del manteniment durant la seva vida útil. Tant a l’hora d’escollir la
solució projectada, com els materials i els elements emprats per l’execució del projecte.
L’orientació principal de l’edifici és sud-est, a uns 30º, i està exempt d’ombres alienes al seu voltant que
puguin interferir en la captació solar.

Coordenades geogràfiques (GMS):
Latitud (N):

41º 22’ 52,7”

Longitud (E):

2º 11’ 36.2”
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Orientació dels mòduls:

0º Sud

Inclinació dels mòduls:

25º

7.3.-

Aplicant aquesta radiació al nostre camp solar, abans definit, la producció energètica anual s’exposa en
la següent gràfica:

PREVISIÓ MENSUAL I ANUAL EN KWH

A continuació s’inclouen les gràfiques de càlcul de producció mensual tenint en compte les radiacions
solars segons el territori de l’emplaçament, que és Barcelona ciutat.

En la taula següent s’observen els valors de la radiació solar global diària sobre superfícies inclinades,
que es la energia per unitat de superfície expressada en MJ/m²/dia.
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A continuació es presenten els resultats de la simulació de l’estimació de la producció anual i el mes de

7.4.-

PERFORMANCE RATI EN % I KWH/KWP

juliol en el que s’assoleixi la punta de producció que s’ha realitzat amb el programa PVSYST, V6.43,
desenvolupat per la Université de Genève:

Amb el fi de determinar l’eficiència global de la Instal·lació (Performance Ratio, PR) i poder estimar
l’energia produïda per la instal·lació s’adjunta el diagrama de perdudes:
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7.5.-

FACTURACIÓ I DADES DE CONSUM

8.- ADAPTACIÓ A L’EDIFICI
Segons visita realitzada a l’Arxiu Municipal de Barcelona no hem trobat documentació del projecte de
l’edifici (memòria de càlcul i plànols d’estructura).
Cal destacar que les característiques de l’estructura de l’edifici no es localitzen:


Característiques dels materials(formigó i acer) dels fonaments, estructura horitzontal (bigues i
forjat) i estructura vertical.



Les accions permanents i variables considerades als càlculs.

L’edifici es va construir a l’any 1992 segons la fitxa “Estudi del Estat Actual de les Cobertes als Centres
Escolars” del Consorci d’Educació de Barcelona. La avaluació estructural de l’edifici existent es realitza
a partir de la verificació qualitativa de la seva capacitat portant i actitud al servei.
S’entén que aquest edifici s’ha construït d’acord a les bona pràctica, experiència històrica i la pràctica
professional acceptada. Cal destacar que no és possible realitzar una verificació quantitativa de la
capacitat portant de l’edifici degut a la mancança del projecte original i del projecte As-built.
Segons l’apartat D.6.2 Aptitud al Servei de l’Annex D Avaluació estructural d’edificis existents del CTE
DB SE; un edifici que hagi estat dimensionat i construït d'acord amb les regles de normes antigues es
pot considerar apte per al servei, si compleix les següents condicions:


L'edifici s'ha comportat satisfactòriament durant un període de temps prou llarg sense que s'han
produït danys o anomalies.

SI



La inspecció realitzada, no revela cap indici de danys o deteriorament.



Durant el període de servei restant no es prevegin canvis que puguin alterar significativament
les accions sobre l'edifici o afectar la seva durabilitat.

SI

Si
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8.1.-

ESTRUCTURA DE SUPORT

Accions variables - sobrecàrrega d'ús

La instal·lació es realitzarà sobre la coberta de l’edifici destinat a edificis docents (aules, despatxos i

Es considera sobrecàrrega d’ús el pes de tot el que pot gravitar sobre l’edifici per raó del seu ús. L’ús

menjadors). Es tracta d’una coberta plana no transitable acabat amb protecció de graves.

actual de la coberta és exclusivament per manteniment. Segons el codi tècnic els valor de les
sobrecàrregues d’ús es veuen reflectits a la següent taula:

Les càrregues a considerar per la nova instal·lació de plaques solars fotovoltaiques són:
Modificacions a les accions permanents de la coberta – pes propi
El pes propi es la carrega produïda per la gravetat en la massa dels elements constructius.
Actualment el pes propi de la coberta es el corresponent al pes propi del forjat + pes propi de la capa de

Es podria dir que la zona d’influència d’aquesta sobrecàrrega és el espai lliure de la coberta sense la

protecció de graves ( 10cm espessor de graves / densitat 1500Kg/m3).

nova instal·lació fotovoltaica.

La instal·lació dels nous equips suposaran una carrega fixa màxima de 50 kg /m2 (llastres, mòduls,
suports, etc. Cas més desfavorable segons estudi del vent adjunt)
La instal·lació dels nous equips suposaran una reducció en el volum de la capa de protecció de graves

8.2.-

ESTRUCTURA ESTÀTICA DE FIXACIÓ DE PANELLS

per tant una reducció en el pes de la coberta

Els mòduls s'ordenen en files de 6 unitats de plaques (màxim) com es pot observar en els plànols .

El volum de graves a retirar = volum del contrapès de formigó

Les diferents fileres es distribuiran dintre de l’espai disponible, respectant les distancies mínimes
requerides per evitar qualsevol ombrejat significatiu entre elles.
Els mòduls van fixats a una estructura mitjançant perfils metàl·lics d'alumini, on els ancoratge d’aquests
es realitzarà en contrapesos (càrrega necessària de llastre). Els mòduls s´enclavaran a la perfilaria
d´alumini mitjançant cargol rosca/femella i unes peces específiques tipus passamà per suportar la
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perfilaria base. Tots els elements de l'estructura seran homologats i normalitzats segons normativa

Al Document II – Memòria de càlcul s'adjunten tots els càlculs justificatius que determina el Codi Tècnic

vigent amb les biguetes U semi obertes es farà mitjançant cargol, rosca/femella i unes peces

de l’Edificació CTE.

específiques.
Per assegurar i no malmetre la coberta existent i la seva impermeabilització es col·loca una goma

8.3.-

OBRA CIVIL – ACTUACIONS EN L’EDIFICI

antilliscant de 8mm d’espessor entre el perfil base i la coberta, que farà de protecció donat que es
retirarà la grava per donar estabilitat a la estructura. Amb aquesta evitarem el possible lliscament i a la

Actuacions a realitzar per la instal·lació i manteniment dels captadors solars:

vegada que les graves amb el pes dels contrapesos malmeti aquesta.
El muntatge de l'estructura de fixació anirà de la següent forma:
• Es retirarà la grava de protecció i es col·locaran els contrapesos base distribuïts per la coberta, amb

1. Barana abatible de protecció col·lectiva contra les caigudes en alçada en tot el perímetre de la
coberta ancorada a façana.

una goma entre aquests i la coberta, i sobre aquests es fixaran els suports triangulars per donar la
inclinació adequada als mòduls solars.
• Sobre els suports triangulars es col·locaran perfils metàl·lics per permetre la fixació dels mòduls.
• En els perfils metàl·lics i corresponent amb el número de mòduls que hi correspongui s’instal·laran les
fixacions o ancoratges dels mòduls sobre el perfil vertical que consisteixen en perfils d'alumini en forma
de T per entre plaques i L als extrems per fixar-les.

Aquesta barana es configurarà de manera que no intercepti i quedi totalment abatida sense
tocar els mòduls solars instal·lats. L’alçada de mur, 30cm, i l’alçada mínima exigible de la
barana de 1,10metres permeten el gir de la barana tal i com es pot veure al següent esquema.
L’espai disponible es mostra a l’apartat plànols on es mostra una franja de 0,75 metres sense
ocupar per aquest ús.

La resolució de l'ancoratge per els esforços que seran sotmesos i els càlculs estàtics de la perfilaria
s’adjunta al Document núm. II Memòria de càlcul, però en cas de canvi, es demanarà un nou estudi
abans de l´execució per tal que la Direcció Facultativa doni el vistiplau segons el plantejament proposat
definitiu.
Tots els elements de l'estructura seran homologats i normalitzats segons normativa vigent.
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2. Punt d’aigua en coberta. Per tal de tenir un punt d’aigua a la coberta pel manteniment de les
plaques fotovoltaiques es realitzaran els treballs pertinents per tal de fer pujar un tub de PVC de

La fixa tècnica del captador amb totes les seves característiques, s’inclouen en els annexos del present
document. Tot i així, a continuació s’indiquen les característiques més rellevants:

Ø20 i una clau de pas. Es connectarà aquest a la xarxa d’aigua existent en els nucli de serveis
de la planta primera i es pujarà ancorat a façana. Es localitzarà la clau de pas en un punt on les
baranes abatibles no interaccionin amb aquest.

Característiques tècniques del captador solar són:

Característiques geomètriques del captador són:

9.- CAMP FOTOVOLTAIC
MODULS FOTOVOLTAICS
Característiques del captador: Mòduls policristal·lins de 285 Wp
Dimensions del captador: 1665 x 950 x 38 mm
Pes del captador: 18 Kg
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La potencia de la instal·lació total serà de 30 kWp, amb una distribució de 2 grups de 4 sèries en

Carácterístiques técniques de l’inversor:

paral·lel de 16 mòduls fotovoltaics, amb un total de 128 mòduls. El camp fotovoltaic es dividirà en dos,
per alimentar a dos inversors independentment.

Les plaques tindran un marc d'alumini, adequat per la seva fixació mecànica sobre l'estructura. Els
mòduls es recolzaran sobre perfils metàl·lics i es fixaran amb peces de fixació específiques que faran
servir aquests perfils com a guia. Es diferenciaran entre peces intermèdies i peces d’inici o final. La seva
resistència tindrà un factor de IP67 com a mínim. El sistema de subjecció no ha de malmetre en cap cas
el mòdul fotovoltaic i, per tant, no ha de ser la fixació motiu per que el fabricant retiri la garantia del
producte.

El dimensionament de les sèries s’ha dissenyat de tal manera que la tensió de les mateixes se situï al
interval MPPT o rang de tensió, en el que aquest és capaç de seguir el punt de màxima potència,
optimitzant així el rendiment de la instal·lació.

10.- INVERSORS O ONDULADORS
La instal·lació constarà d'un total de 2 inversors (conté sistema monitorització), col·locat dins de la sala
tècnica localitzada a planta baixa.
Potencia per unitat d’inversors: 15 kW
Unitats d’inversors: 2
Els inversors treballen de manera que prenen la màxima potència possible (seguiment del punt de
màxima potència- PMP) dels mòduls solars.
Característiques generals que han de complir:
• Connectors ràpids DC, AC i comunicacions.
• Proteccions elèctriques integrades: Sortida: Màxima i mínima tensió, màxima i mínima freqüència,
sobrecàrrega, curtcircuit,
• Nivells d'emissió i immunitat d'harmònics d'acord a l'EN50081 part 1 (EN60555, EN55014) i EN50082
part 1.
• Evitarà la transferència de tensions.

Quan es tingui servei de Cia, l'inversor es desconnectarà de la xarxa elèctrica quan:

• Assegurarà la simetria dels algorismes de commutació.

• Tensió fora de rang: si la tensió està per damunt o per sota de la tensió de funcionament de l'inversor,

• L’inversor ha de ser capaç de ser monitoritzat via web de manera gratuïta.

aquest es desconnectarà automàticament, esperant a tenir condicions més favorables de funcionament.
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• Freqüència fora de rang: en el cas que la freqüència de xarxa estigui fora del rang admissible,

S´utilitzarà cablejat unipolar a la sortida dels mòduls marca de 6mm2, 1.8kV aïllament o similar de les

l'inversor es pararà de forma immediata, ja que això vol dir que la xarxa està funcionant en manera d'illa

mateixes característiques, fins arribar a caixa borner classe 2 amb IP68, i premsaestopes, sortint amb

o que és inestable.

cable multipolar 2x6 mm2 RV-K 0.6/1kV .

• Temperatura elevada: l'inversor disposa d'un sistema de refrigeració per convecció i ventilació forçada.
En el cas que la temperatura interior de l'equip augmenti, l'equip aquesta dissenyat per donar menys
potència a fi de no sobrepassar la temperatura límit, si bé, arribat el cas, es desconnectarà
automàticament.

Les proteccions de les diverses sèries de plaques en DC seran mitjançant fusibles seccionadors de 16A
en pol positiu i 16A en el pol negatiu, protecció de sobretensió de categoria II o similar amb mateixes
característiques, interruptor en càrrega per protegir l´entrada de l´inversor.

• Reconnexió automàtica després d’una desconnexió, quan els valors de la xarxa estiguin dins del rang
nominal i Garantia d’aïllament galvànic, entre la xarxa de distribució i la instal·lació fotovoltaica.
Per tant es

disposarà d´un quadre de protecció, suportant la corrent màxima,

on s’inclouran les

proteccions de corrent continu. El quadre es situarà a la sala tècnica complint la normativa vigent.

11.- QUADRES DE PROTECCIÓ DE CC I CA
PROTECCIONS CC

PROTECCIONS AC
La protecció contra contactes directes s'efectuarà segons la instrucció ITC-BT 24 i es realitzarà
mitjançant la inaccessibilitat de les parts actives de la instal·lació i per la interposició d'obstacles que
impedeixin un contacte accidental. La protecció contra contactes indirectes s'efectuarà per mitjà

La protecció contra contactes directes CC s'efectués d'acord amb la instrucció ITC-BT 24 i es realitzarà
amb la inaccessibilitat de les parts actives de la instal·lació i per interposició d'obstacles que impedeixin
un contacte accidental. Els conductors utilitzats seran de coure de tensió nominal 0,6/1 kV i les
intensitats màximes en cadascun d'ells no seran superiors a les quals estableix la instrucció ITCBT 07 i
s'indiquen per a cada tram en les taules de càlcul.

d'interruptors diferencials com a dispositius de tall per a intensitats de defecte.
Els conductors utilitzats seran de coure de tensió nominal 0,6/1kV i les intensitats màximes en cada cas
no seran superiors a les quals estableix la instrucció ITCBT 07 i s'indiquen per a cada tram segons
taules de càlcul.
A la sortida de cada inversor es disposarà un interruptor magnetotèrmic automàtic de 32A IV i 25A IV i a

Com a protecció contra contactes directes i indirectes així com sobre intensitats, en el costat de DC

la unió de les dues línies es col·locarà un Interruptor General Automàtic de 63A IV amb autorearmament

s'utilitza cablejat multipolar amb doble aïllament, vigilant d'aïllament, un seccionador com també

motoritzat i un interruptor diferencial 300mA tipus vigi , per a protegir de les derivacions causades per

proteccions de sobretensions.

fallades d’aïllament entre els conductors actius i terra o massa dels receptors o per manipulació
incorrecte.
Les proteccions estaran en concordança amb la resistència de la presa de terra assegurant que no

Tot el cablejat serà de doble aïllament, lliure d’halògens i adequat per ús a intempèrie d’acord amb la
norma UNE 21123. La caiguda màxima admissible en els trams de CC serà de 1,5% segons indica la
ICT-BT-40 del REBT.

pugui haver-hi una tensió de contacte superior als 24V.
Els circuits queden definits per l'esquema unifilar, Encara així, és necessari que s'identifiquin els circuits
en el quadre i utilització d'algun codi per al seu correcte marcatge.
La resta de les proteccions exigides per la reglamentació vigent es detallen a continuació:

El codi utilitzat en DC:
Cable positiu: Marcat en Cinta Vermella



Protecció per a la interconnexió de màxima i mínima freqüència (51 i 49 Hz respectivament) i de
màxima i mínima tensió (1,1 i 0,85 Um respectivament).

Cable negatiu: Marcat en Cinta Negra
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Sincronisme, garantit per l'inversor. Aquest funciona com una font de corrent, copiant la forma
d'ona de la tensió de xarxa, tant en amplitud com en freqüència. Només s'acoblarà a la xarxa
quan coincideixin els paràmetres de generació amb els de aquesta.



El rearmament del sistema de commutació i, per tant, de la connexió amb les bateries de la
instal·lació fotovoltaica serà automàtic, una vegada establerta les condicions. Això és gestionat
pels inversors. L'estat del contactor (on/off) haurà de senyalitzar-se amb claredat en el frontal de
l'equip en un lloc destacat.



Sobretensions, es col·locarà en el quadre d'agrupament un descarregador sobretensió
atmosfèric i permanent de classe 2.

12.- PRINCIPALS DADES DE FUNCIONAMENT I AFECCIONS (TEMPERATURA,
VENTILACIÓ, ETC)
Nota: Per tal de que la instal·lació quedi totalment protegida, en cas de no ser possible la connexió al
Sala Tècnica

sól, s´uniran els terres dels mòduls i estructura al terra de l´inversor, per tal d´aconseguir una Vc < 24V a
qualsevol punt d’aquesta

La sala tècnica on s’instal·laran inversors, proteccions i comptadors és la mateixa on a l’actualitat es
troben tots els elements de la instal·lació actual. Per aquest motiu es troben sota normativa tant en

Es col·locarà una altra línia de terra per als inversors, que es connectaran al PE del quadre existent de

aspectes de normativa contra incendis, ventilació i amb la senyalització adient.

Baixa tensió i en cas omís, mitjançant una piqueta de dos metres, diàm 14 mm Cu de tipus 16mm2 del

Compta amb extintors i llum, així com llum d’emergència.

tipus TPERZ1 K. Abans de la unió amb la piqueta es trobarà una caixa de desconnexió de terres dins
l’armari tècnic.

13.- POSADA A TERRA DE LA INSTAL.LACIÓ

S’utilitzaran tantes piquetes com fos necessari per obtenir el nivell de terres que el reglament de baixa

La posada a terra de la instal·lació fotovoltaica es farà en qualsevol cas de forma que no s’alterin les

tensió defineixi.

condicions de posada a terra de la xarxa de l’empresa distribuïdora.
Es realitzaran dues posades a terra independents: a la part del generador CC considerats la perfilaria i

L'elèctrode es dimensionarà de manera que la seva resistència de terra, en qualsevol circumstància

el marc dels mòduls i a la part de transformació elèctrica, essent els inversors.

previsible, no sigui superior al valor especificat per a ella, en cada cas. Aquest valor de resistència de

Per la part de CC, l´inversor haurà de tenir vigilant d´aïllament de contínua.

terra serà tal que qualsevol massa no pugui donar lloc a tensions de contacte superiors a:
24 V en local o emplaçament conductor;

Llavors, totes les plaques fotovoltaiques es trobaran connectades a terra per mitjà de cable unipolar de

50 V en els altres casos.

16 mm2 aïllat del tipus TPE RZ1 K protegit per tub rígid, connectat a l´estructura de soportació dels
mòduls fins arribar al sòl de l´edifici a una caixa de comprovació, i d´aquest a brida de connexió i piqueta

Es considerarà independent una presa de terra respecte a una altra, quan una de les preses de terra, no

de 2 metres diàm 14 mm de Cu.

arribi, respecte a un punt de potencial zero, una tensió superior a 24 V, quan per l'altra circula el màxim
corrent de defecte a la terra prevista.
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En el nostre cas es compleix ja que: R = /L

R = 50/2 < 24 Ohms

Si les condicions de la instal·lació són tals que puguin donar lloc a tensions de contacte superiors als

La resistència del terreny amb pica de 2 metres es de 24 Ohms,

valors assenyalats anteriorment, s'assegurarà la ràpida eliminació de la falta mitjançant dispositius de

Per saber la tensió de contacte que s’obté amb aquesta piqueta es fa servir la formula següent.

tall adequats al corrent de servei.

Vc = Is · R
Vc = 0,3 · 25 = 7,5 Volts.

Es tindran també en compte les consideracions que es realitzen en la Instrucció Tècnica ITC-BT-18.

on:

Veure esquema de presa de terra.

Vc = tensió de contacte.
Is = Sensibilitat.
R = Resistència del terreny.

D’altra banda, la combinació d’un configuració flotant en el costat DC, amb plaques fotovoltaiques amb
un alt grau de protecció, cablejat unipolar de doble aïllament i caixes de connexions amb protecció
classe II elimina total possibilitat que a través del sistema fotovoltaic s’estableixin connexions entre el
neutre de l’alimentació i el neutre de la companyia.
Entre ambdós pols (positiu i negatiu) provinents del camp fotovoltaic i el sistema de posada a terra

14.- DIMENSIONAT DE LA LINEA DE DISTRIBUCIÓ
14.1.- LINEA DE DISTRIBUCIÓ CC

s’instal·larà un descarregador de tensions de la intensitat adequada. Aquest descarregador de tensions
pot ser omès si l’inversor ja el portés integrat.

Pel dimensionament dels conductors s'ha seguit l'especificat en el Reglament Electrotècnic per a Baixa
Tensió vigent en l'actualitat

Per al càlcul de la posada a terra, utilitzarem la ITC MIE-BT 018.

Per el càlcul de seccions de conductors en CC, amb Cu, s’utilitzarà la següent relació:

Es calcula la resistència del circuit segons:

S

R = Vc/Is
R = 24/0,3 = 80 Ohms

on:

On:

S= Secció mínima de conducte en mm²

R = Resistència del terreny.

L= Longitud de conducte en metros.

Vc = Tensió de contacte.
Ic = Sensibilitat del diferencial.

2·P·L
x· .V

P= Potencia màxima, en Ampers.
V= Tensió de treball, en Volts
α= Caiguda de tensió en %

Per fer el càlcul de la longitud de la piqueta farem servir la següent formula:
L = /R

x = 56 Cu o 35 Al

Segons la naturalesa del terreny, donant un valor mitjà de la resistivitat 50 ohm per metre, i per tant la

Es sobredimensiona la secció per minimitzar les pèrdues. Considerant 125% del cablejat segons ITC-

longitud es:

40.
L = 50/80 = 0,62 m
On:

TRAM

Longitud (m)

Imàx (A)

Volts
(V)

Potència 125%
(W)

Secció (mm2).

C.d.T.  (%)

S0x a Inversor

60

8,90

513

5700

6

0,81

L = Longitud de la pica.
 = Resistivitat del terreny.
R = Resistència del terreny
Per tant, es suficient amb una piqueta de 2m.

TRAM SCx - Inversor: Uneix les sèries o strings de mòduls a caixa de proteccions de CC i
posteriorment a l´equip Inversor. L´Inversor estarà situat a l’armari tècnic.

Segons normativa, el valor de resistència de terra ha se ser tal que qualsevol massa no pugui donar lloc
a tensions de contacte superior a 24V.
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Els cables s’etiquetaran per tal de facilitar la seva identificació, tant a la instal·lació en CC com en CA.

Curtocircuit
Denominació

Es disposarà de connectors tipus Multicontact MC4 6 mm² per a la connexió entre conductors i mòduls i
per la connexió mòdul-linia Sxx es realitzarà dins de caixa estanca. Els mateixos connectors impedeixen

Secció

IpccI

P de C

IpccF

tmcicc

tficc

Lmáx

Corba

d (m)

(mm²)

(kA)

(kA)

(A)

(sg)

(sg)

(m)

válida

STRING A PROT DC

connectar-los erròniament.
El cablejat de les plaques fotovoltaiques al String Control es faran inicialment amb cables unipolars

Longitu
60

2x6+TTx6Cu

6

50

740.92

1.34

0.074

510.72
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1,8kV fins a la caixa borner i posteriorment mitjançant cables multipolars de doble aïllament o reforçat,
de tipus XLPE RV-K, 1,8 KV Solar, amb una secció 6 mm² Cu i es farà de manera que la caiguda de

Per el dimensionament dels conductors s'ha seguit l'especificat en el Reglament Electrotècnic per a
Baixa Tensió vigent. Les seccions han de complir també la màxima intensitat admissible, segons el tipus

tensió entre el camp solar i el regulador no superi l'1,5 % o molt pròxim a aquest.

d’instal·lació i cable.
La intensitat màxima admissible amb aquesta secció i per aquest tipus d’instal·lació és de 49 A, essent

Per el càlcul de seccions de conductors en CA, s’utilitzarà la següent relació:

suficient. Aquests conductors passaran canal protectora adient a l´estat atmosfèric fins arribar al quadre
proteccions CC , i posteriorment a l´inversor amb el mateix tipus de canal.

Monofàsic:

Cálcul de la Línia: SCx - INVERSOR
- Tensió de servei: 513 V.

Trifàsic:

- Canalització: B1-Unip.Canal.Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 62 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;

on:

- Potencia a instal·lar: 5700 W. (125%)

S= Secció mínima de conducte en mm²

- Potencia de càlcul: 5700 W.

L= Longitud de conducte en metros.
P= Potencia màxima, en Ampers.

I=5700/513x1=11.1 A.

V= Tensió de treball, en Volts

Es trien conductors unipolars2x6+TTx 6mm²Cu

α= Caiguda de tensió en %

Nivell Aillament, Aillament: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K Eca

x = 56 Cu o 35 Al

I.ad. a 40°C (Fc=1) 49 A. segons ITC-BT-19

El càlcul de les seccions per al cablejat en corrent altern (des de la sortida del inversor) asseguren una

Caiguda de tensió:

caiguda de tensió admissible del 1’5% com a màxim.

Temperatura cable (ºC): 42.57
e(parcial)=2 x 60 x 5700 / 53.28 x 513 x 6=4.17 V.=0.81 %

TRAM INVERSOR- QAC: Uneix l´inversor al Quadre General de Protecció AC .
Els conductors de l´inversor al QGP seran multipolar de doble aïllament, de tipus XLPE RV-K 0,6/1KV

Prot. Térmica: Fusibles Int. 16 A.

de secció 10 mm² Cu. La intensitat màxima admissible amb aquesta secció i per aquest tipus
d’instal·lació és de 54A, essent suficient, minimitzant al màxim la caiguda de tensió.

Càlculs
Denominació
STRING A PROT DC

P.Cálcul

Dist.Cálc

Secció

I.Cálcul

I.Adm.

C.T.Par

C.T.Tot

o (W)

. (m)

(mm²)

o (A)

(A)

c. (%)

al (%)

5700

60

2x6+TTx6Cu

11.1

49

0.81

0.81

La potencia sortida inversor és de 15kW  si apliquem 125% segons ITC40, utilitzarem 18,75 kW per a
càlcul de seccions
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Càlcul de la Línia:

INVERSOR A QGD

Conductors

- Tensió de servei: 400 V.

Potencia de càlcul: 37500 W (125%) (coef. De simult.: 1)

- Canalització: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

I=37500/1,732x400x1=54.13 A.

- Longitud: 2 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;

Es trien conductors Tetrapolars 4x16+TTx16mm²Cu

- Potencia a instal·lar: 15000 W.

Nivell aïllament, aïllament: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendi i emissió fums i opacitat reduïda

- Potencia de càlcul: 18750 W. (125%)

-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

Conductors:

I.ad. a 40°C (Fc=1) 72 A. segons ITC-BT-19

Potencia de càlcul: 18750 W (125 %) (Coef. De simult: 1)

Diàmetre exterior tub: 75 mm.

I=18750 / 1,732 x 400 x 1= 27.06 A.
Es trien conductors Tetrapolars 4x10+TTx10mm²Cu

Caiguda de tensió:

Nivell aïllament, aïllament: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendi i emissió fums i opacitat reduïda

Temperatura cable (ºC): 68.26

Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

e(parcial)=6x37500/48.25x400x16=0.72 V.=0.18 %

Longitud (m)

I màx (A)

Volts
(V)

Potència
125%(W)

Secció (mm2).

C.d.T.  (%)

Inversor – QGD

2

21,65

400

18750

10

0.05

QGD – TMF1

6

44

400

37500

16

0.18

TRAM

Càlculs

I.ad. a 40°C (Fc=1) 54 A. segons ITC-BT-19
Proteccions
Potència de càlcul nominal: 30000W

Caiguda de tensió:
Temperatura cable (ºC): 52.56
e(parcial)=2 x 18750 / 51.11 x 400 x 10= 0.18 V.=0.05 %

I=30000/1,732x400x1=43.3 A.
Prot. Tèrmica: I. Mag. Tetrapolar Int. 50 A.
Protecció diferencial: Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 300 mA. Classe AC.

I= 15000 / 1,732 x 400 x 1=21.65 A.
Prot. Tèrmica: I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.
TRAM QAC-TMF1: Uneix Quadre General de Distribució AC al quadre General de Mesura TMF10.

Denominació

P.Cálcul

Dist.Cálc

o (W)

. (m)

Secció

I.Cálcul

I.Adm.

C.T.Par

C.T.Tot

Dimensions(mm)

(mm²)

o (A)

(A)

c. (%)

al (%)

Tub, Canal, Band.

DERIVACIO IND.

30000

6

4x16+TTx16Cu

43.3

72

0.14

0.14

Els conductors seran unipolars de doble aïllament, de tipus XLPE RV-K 0,6/1KV de secció 16 mm² Cu

INVERSOR 1 - PROT A

15000

2

4x10+TTx10Cu

21.65

54

0.04

0.18

La intensitat màxima admissible amb aquesta secció i per aquest tipus d’instal·lació és de 72 A, essent

INVERSOR 2 - PROT A

15000

2

4x10+TTx10Cu

21.65

54

0.04

0.18

suficient, minimitzant al màxim la caiguda de tensió.

Curtcircuit
Denominació

Del QGD A TMF1 (PUNT DE CONNEXIO)
- Tensió de servei: 400 V.
- Canalització: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

Longitu

Secció

IpccI

P de C

IpccF

tmcicc

tficc

Lmáx

Corba

d (m)

(mm²)

(kA)

(kA)

(A)

(sg)

(sg)

(m)

vàlida

DERIVACIÓ IND.

6

4x16+TTx16Cu

6

6

5704.73

0.16

50;C

INVERSOR 1 - PROT A

2

4x10+TTx10Cu

4.78

6

5139.85

0.08

25;C

INVERSOR 2 - PROT A

2

4x10+TTx10Cu

4.78

6

5139.85

0.08

25;C

- Longitud: 44 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instal·lar:

30000 W.
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15.- PUNTS DE MESURA

La precisió d'aquest comptador serà de classe B activa 2 reactiva amb una via de comunicació. El
comptador quedarà perfectament identificat, precintat i accessible a la companyia de subministrament

Els punts de mesura de les instal·lacions acollides a les modalitats de autoconsum s'ajustaran als

elèctric i perfectament visible per facilitar les operacions de lectura.

requisits i condicions establerts en el Reglament unificat de punts de mesura del sistema elèctric aprovat
pel Real Decret 1110/2007, de 24 d'agost, i a la reglamentació vigent en matèria de mesura i seguretat i
qualitat industrial.

Control de consum

En aplicació al RD 900/2011 d´Autoconsum, defineix segons l’ article 13, els requisits particulars de

Es col·locarà un quadre de protecció i mesura, segons la potencia contractada, essent una TMF1 o una

mesura de les instal·lacions acollides a la modalitat d’autoconsum tipus 2, on la instal·lació es menor a

TMF10, formada per un mòdul normalitzat per a baixa tensió que inclou el sistema de comptador i les

100kWp i el titular de la instal·lació generadora no és el mateix que el propietari de la instal·lació de

proteccions generals. Es complirà en tots els requisits segons el compliment del reglament de Punts de

consum.

Mesura (RD 1110/2007.

Per tant els subjectes acollits a la modalitat d’autoconsum tipus 2 disposaran dels equips de
mesura necessaris per a la facturació dels preus, tarifes, càrrecs o peatges que li resultin
d'aplicació d'acord i es disposarà:
1r. Un equip de mesura bidireccional que mesuri l'energia generada neta de la. Instal·lació fotovoltaica.
2n. Un equip de mesura que registri l'energia consumida total pel consumidor associat.

Aquest comptador serà bidireccional i titularitat propietat, per mesurar l'energia consumida dels
receptors interior. La precisió d'aquest comptador serà de classe B activa 2 reactiva amb una via de
comunicació. El comptador quedarà perfectament identificat, precintat i accessible a la companyia de
subministrament elèctric i perfectament visible per facilitar les operacions de lectura.

3r. Un equip de mesura bidireccional situat en el punt frontera de la instal·lació. Actualment és l´existent
com punt de mesura de la instal·lació interior.

Control frontera

Tots els comptadors seran de propietat.

Aquest comptador és l´existent actualment, essent frontera amb la Companyia elèctrica. Haurà de ser

Els equips de mesura de les instal·lacions sota la modalitat de autoconsum tipus 2 tindran la mateixa

bidireccional i de propietat amb la mateixa classe que els anteriors.

classificació en relació amb la precisió dels seus equips i requisits de comunicació. Aquesta classificació
serà igual a la més exigent de les quals correspondrien als diferents punts de mesura per separat.
Quan es tracti de punts de mesura de consumidor tipus 4 (potència contractada dels quals en qualsevol

16.- COMPLIMENT DE LOCALS MULLATS (ITC-BT030)

període sigui igual o inferior a 50 kW ) hauran de complir els requisits establerts en el Reglament
Unificat de punts de mesura del sistema elèctric aprovat pel Reial decret 1110/2007, de 24 d'agost i

Es consideren locals mullats aquells que el terra, sostre i parets estan impregnats d'humitat i puguin

normes de desenvolupament per als punts de mesurada tipus 4 i 5, el que resulti més exigent en cada

aparèixer gotes gruixudes d'aigua a causa de la condensació.

cas.
Quan es tracti de punts de mesurada tipus 3 hauran de disposar de dispositius de comunicació remota
de característiques similars a les establertes per als punts de mesurada tipus 3 de generació.

En el cas que comporta, les instal·lacions que estan a la intempèrie han de complir com a local mullat.
Així, les canalitzacions seran estancs amb un grau de protecció IPX4 tret que els conductes siguin amb
aïllant de 1000V i preparats per intempèrie. En cas d´utilitzar cable solar, preparat per a l'exterior i amb
una tensió d'aïllament d'1,8 kV, es realitzarà tan sols de connexions estances que és el nostre cas. Si

CONTROL ENERGÈTIC

són superficials tindran un grau de corrosió 4.

Control Generació
Es col·locarà un quadre de protecció i mesura TMF1, formada per un mòdul normalitzat per a baixa
tensió que inclou el sistema de comptador i les proteccions generals. Es complirà en tots els requisits
segons el compliment del reglament de Punts de Mesura (RD 1110/2007), disposant d'un interruptor
general segons esquema unifilar. El comptador a instal·lar estarà homologat per la companyia elèctrica.

En cas d'instal·lar aparamenta amb aquestes condicions, aquesta complirà el tipus de protecció IPX4
dins d'una envolvent. S´intentarà evitar la condensació en qualsevol punt de la instal·lació.
Així, doncs, es garantirà que totes les connexions seran estanques.
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17.- DESCRIPCIÓ DE LA CONNEXIÓ A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ

18.- SISTEMA DE MONITORATGE PROPI DE LA INSTAL.LACIÓ DE GENERACIÓ

CLASSIFICACIÓ

El sistema de monitoratge té com a objectiu realitzar un seguiment en temps real de les principals

Instal·lació d’autoconsum tipus II

variables de la instal·lació amb la finalitat d’examinar la producció i detectar possibles fallides en la
mateixa.
El programa de monitoratge permetrà visualitzar on-line les principals variables que permeten conèixer

CONDICIONS PER A LA CONNEXIÓ

el funcionament de la planta. Es realitza mitjançant targetes de comunicació descarregats en un

Els elements de protecció i les seves connexions al commutador seran precintables o es garantirà que

dispositiu d'adquisició de dades o datalogger .

no es podran modificar els paràmetres inicials, i la Cia. Elèctrica podrà accedir de forma permanent a
l´anomenat element.
Portaran sistemes de protecció per sobretensió, subtensió, fora de límits de freqüència, sobrecàrrega i

El mateix inversor té incorporat el Datamanager, és el centre de comunicacions dels inversors, via LAN
o WLAN.
Dades tècniques a continuació:

curtcircuit, etc

CABLES DE CONNEXIÓ
Els cables de connexió hauran d'estar dimensionats per a una intensitat no inferior al 125% de la
màxima intensitat del generador i la caiguda de tensió entre el generador i el punt d'interconnexió a la
Xarxa de Distribució Pública o a la instal·lació interior, no serà superior a l'1,5%, per a la intensitat
nominal.

FORMA DE L'ONA
La tensió generada serà pràcticament sinusoïdal, amb una taxa màxima d'harmònics, en qualsevol
condició de funcionament de:

Harmònics d'ordre parell: 4/n
harmònics d'ordre 3: 5
Harmònics d'ordre imparell (≥ 5) 25/n

Es dotarà a la instal·lació d'un sistema de captura de dades de producció d'energia elèctrica i les
següents variables:

La taxa d'harmònics és la relació, en % , entre el valor eficaç de l'harmònic d'ordre n i el valor eficaç del

• Voltatge i corrent DC a l'entrada de l'inversor .

fonamental.

• Voltatge de fases a la xarxa i potència total de sortida d'inversor
Comunicacions Remotes
Del Datamanager es connectarà a un router via ethernet per poder donar resposta a la possibilitat de
monitoratge de les instal·lacions.
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En cas de no disposar connexió es pot connectar a un Mòdem GSM USB i un Router que disposa de
port USB per al mòdem (per connectar-se a Internet) i una sortida Ethernet,
Amb la monitorització s´aconsegueix la pressa de dades i tenir control de l´energia produïda i tots els
paràmetres necessaris.

19.- DE VIABILITAT TÈCNIC I ECONÒMIC
Per comprovar la viabilitat de la instal·lació, a continuació es presenta el càlcul del retorn econòmic
produït per la generació del sistema dissenyat. Per fer això, es pressuposa que no hi ha peatges i que el
preu és de 12cts kWh, amb actualització de preus a l’alça del 5% i un IPC del 1%.

El principal avantatge d’aquest dispositiu és que en incorporar drivers de les principals marques
d'inversors, la regulació de la producció fotovoltaica es pot fer de forma molt precisa, a diferència d'altres
mètodes més antics on el control es fa per relés i per tant solament es poden ajustar uns pocs valors de
potència.
En instal·lacions trifàsiques, el dispositiu permet monitoritzar i registrar el consum d'energia de l'usuari i
mitjançant un analitzador de xarxes extern, monitoritzar i registrar la producció d'energia fotovoltaica i el
consum (o injecció) de la xarxa elèctrica.

Algunes de les principals característiques d’aquest dispositiu són:


Gestionar les principals marques d'inversors i diversos inversors per instal·lació



Monitoratge via web (Smartphone, Tablet o PC)



Datalogger i descàrrega de fitxer .csv amb dades històriques de consums via web



Múltiples opcions de regulació via web



Pantalla amb informació de consum, producció FV i consum de xarxa



Possibilitat d'utilització d'analitzadors de xarxes per augmentar informació



Comunicacions Modbus/TCP per a integració en SCADA
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20.- PLANNING EXECUCIÓ PER SETMANES

Per l’execució de la present obra es preveu un termini màxim de 3 mesos, tot i que la data límit per la
finalització de totes les tasques d’obra i la posada en marxa i comprovació de les instal·lacions serà a
comptar a partir de la data de l´acta d´inici d´obres.
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Planning d'Obra: PROJECTE Executiu de instal.lació de plaques solars fotovoltàiques a la coberta de l'escola Nabíde Barcelona
Id

MES 1

Activitat
Set 1 (3-9)

0
1
1.2
1.3
1.5
2
2.1
3
3.2
3.3
3.4
3.5
3
3.0
3.1
3.2

Signatura contracte
TREBALLS PREVIS
Visita replanteig Obra
Montatge de mesures de seguretat, vallat obra, caseta
Rebuda materials instal·Lació FV
OBRA CIVIL
Actuacions a realitzar a l'edifci (barana abatible, punt d'aigua a coberta)
INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE
Muntatge estructura plaques fotovoltaiques sobre coberta
Muntatge plaques fotovoltaiques i connexionat CC
Muntatge Inversors
Instal·lació i cablejat quadre principal fotovoltaica
ALTRES
Proves de la instal·lació i posada en marxa
Recollida Documentació i projecte de legalització
Recepció d'Obra

Set 2(10-16)

MES 2
Set 3(17-24)

Set 4 (24-30)

Set 1 (31-6)

Set 2(7-13)

MES 3
Set 3(14-20)

Set 4(21-27)

Set 1(28-3)

Set 2(4-10)

Set 3(11-17)

Set 4(18-24)

Set 5(28-29)

PROJECTE EXECUTIU DE INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS FOTOVOLTÀIQUES A LA COBERTA DE L’ESCOLA NABÍ DE BARCELONA
MEMÒRIA TÈCNICA

21.- REPORTATGE FOTOGRÀFIC

Vista de l’escala – accés a la coberta

Vista general de l’escola – accés principal

Vista general de la façana posterior de l’escola

Vista general de la coberta
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22.- SERVEIS AFECTATS
No existeixen afectacions de cap servei existent, per la qual cosa, no hi haurà afectacions en el normal
funcionament de l’edifici.

Barcelona, juny de 2018
L’autor del projecte

Sergi Pascual Cordovin
Etop Núm 50041
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Sistema Conectado a la Red: Parámetros de la simulación
Proyecto :
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Sistema Conectado a la Red: Parámetros de la simulación (continuación)

Escola Nabí

Lugar geográfico

Barcelona

País

Ubicación
Hora definido como

Latitud
Hora Legal
Albedo
Barcelona

41.4°N
Longitud
Huso hor. UT+1
Altitud
0.18
MeteoNorm 7.1 station - Síntesis

Datos climatológicos:

Variante de simulación :

España
2.1°E
273 m

Indisponibilidad del sistema
Necesidades de los usuarios :

7.3 días, 3 períodos

Fracción de tiempo

2.0 %

Carga ilimitada (red)

Escola Nabí
Fecha de simulación

07/03/18 23h09

Parámetros de la simulación
Orientación Plano Receptor
Modelos empleados
Perfil obstáculos

Inclinación

25°

Acimut

0°

Transposición

Hay

Difuso

Perez, Meteonorm

Sin perfil de obstáculos
Sin sombreado

Sombras cercanas

Características generadores FV (2 Tipo de generador definido)
Si-poly
Modelo
Módulo FV
Custom parameters definition
Fabricante
Sub-generador "Sub-generador #1"
Número de módulos FV
En serie 16 módulos
N° total de módulos FV
N° módulos 64
Potencia global generador
Nominal (STC) 18.24 kWp
Caract. funcionamiento del generador (50°C)
V mpp 458 V

En paralelo
Pnom unitaria
En cond. funciona.
I mpp

4 cadenas
285 Wp
16.48 kWp (50°C)
36 A

Sub-generador "Sub-generador #2"
Número de módulos FV
En serie
N° total de módulos FV
N° módulos
Potencia global generador
Nominal (STC)
Caract. funcionamiento del generador (50°C)
V mpp

En paralelo
Pnom unitaria
En cond. funciona.
I mpp

4 cadenas
285 Wp
16.48 kWp (50°C)
36 A

Total

Potencia global generadores

Nominal (STC)
Superficie módulos

Inversor

Custom parameters definition

Características

16 módulos
64
18.24 kWp
458 V

Total
Superf. célula

36 kWp
211 m²

Modelo
Fabricante
Tensión Funciona.

200-800 V Pnom unitaria

128 módulos
187 m²

15.0 kWac

Sub-generador "Sub-generador #1"
Sub-generador "Sub-generador #2"

N° de inversores
N° de inversores

2 * MPPT 50 %
2 * MPPT 50 %

Potencia total
Potencia total

15.0 kWac
15.0 kWac

Total

N° de inversores

2

Potencia total

30 kWac

Factores de pérdida Generador FV
Pérdidas por polvo y suciedad del generador
Factor de pérdidas térmicas
Uc (const)
Pérdida Óhmica en el Cableado

Generador#1
Generador#2
Global

LID - "Light Induced Degradation"
Pérdida Calidad Módulo
Pérdidas Mismatch Módulos
Efecto de incidencia, parametrización ASHRAE

IAM =

29.0 W/m²K

Fracción de Pérdidas
Uv (viento)

254 mOhm Fracción de Pérdidas
215 mOhm Fracción de Pérdidas
Fracción de Pérdidas
Fracción de Pérdidas
Fracción de Pérdidas
Fracción de Pérdidas
1 - bo (1/cos i - 1)
Parám. bo

3.0 %
0.0 W/m²K / m/s
1.8 % en STC
1.5 % en STC
1.6 % en STC
2.0 %
-0.8 %
1.0 % en MPP
0.05

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.
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Sistema Conectado a la Red: Resultados principales
Proyecto :

Proyecto :

Escola Nabí

Escola Nabí

Variante de simulación :

Tipo de sistema
Parámetros principales del sistema
Orientación Campos FV
inclinación
Modelo
Módulos FV
Generador FV
N° de módulos
Modelo
Inversor
Banco de inversores
N° de unidades
Necesidades de los usuarios
Carga ilimitada (red)
Resultados principales de la simulación
Producción del Sistema
Energía producida
Factor de rendimiento (PR)

Conectado a la red
25°

acimut
Pnom
Pnom total
Pnom
Pnom total

128
2.0

1545 kWh/kWp/año

1.0

Conectado a la red
25°
128
2.0

-2.9%
-3.0%

Factor de rendimiento (PR)

Energía normalizada [kWh/kWp/día]

0.8
6

5

4

3

1766 kWh/m² * 211 m² recep.

0.6

0.2

0

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

0.0

Dic

-0.7%

Energía nominal generador (en efic. STC)
Pérdida FV debido a nivel de irradiancia

-4.2%

Pérdida FV debido a temperatura

+0.7%

1

-2.0%
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Enero

GlobHor

T Amb

GlobInc

GlobEff

EArray

E_Grid

EffArrR

kWh/m²

°C

kWh/m²

kWh/m²

MWh

MWh

%

EffSysR
%

67.4

8.03

106.2

99.8

3.518

3.440

15.69

15.34

Febrero

82.4

9.15

114.1

107.4

3.757

3.674

15.59

15.25

Marzo

131.1

11.95

159.4

150.4

5.130

4.643

15.24

13.80

Abril

166.5

14.15

179.8

169.3

5.713

5.350

15.05

14.09

Mayo

198.9

17.92

197.2

185.3

6.195

6.053

14.88

14.53

-1.1%

Pérdida óhmica del cableado

Junio

205.5

22.11

197.7

185.9

6.077

5.433

14.55

13.01

Julio

222.4

24.47

216.7

204.1

6.632

6.478

14.49

14.16

Agosto

183.0

24.54

191.4

180.4

5.849

5.254

14.47

13.00

Septiembre

142.2

20.70

166.1

156.6

5.161

5.043

14.71

14.37

Octubre

105.2

17.52

137.5

129.5

4.369

4.268

15.05

14.70

Noviembre

71.6

11.90

109.6

103.1

3.561

3.481

15.38

15.04

Diciembre

59.5

8.51

100.1

94.0

3.309

3.235

15.65

15.30

1635.7

15.95

1875.6

1765.7

59.271

56.351

14.96

14.23

Año
Leyendas: GlobHor

Energía virtual del generador en MPP

Irradiación global horizontal

EArray

Energía efectiva en la salida del generador

T Amb

Temperatura Ambiente

E_Grid

Energía reinyectada en la red

GlobInc

Global incidente plano receptor

EffArrR

Eficiencia Esal campo/superficie bruta

GlobEff

Global efectivo, corr. para IAM y sombreados

EffSysR

Eficiencia Esal sistema/superficie bruta
Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.

Pérdida del inversor durante el funcionamiento (eficiencia)

-0.1%
0.0%
0.0%
0.0%

Pérdida del inversor a través de la Pnom inversor
Pérdida del inversor debido a umbral de potencia
Pérdida del inversor a través de la Vnom inversor
Pérdida del inversor debido a umbral de tensión
Energía Disponible en la Salida del Inversor

-2.7%

Inaccesibilidad del sistema

57.9 MWh

56.4 MWh

LID - "Light Induced Degradation"
Pérdida mismatch campo de módulo

-2.3%

Balances y resultados principales

Pérdida calidad de módulo

-1.0%
59.3 MWh

Escola Nabí

Pérdidas por polvo y suciedad del generador

Conversión FV

64.5 MWh

2

Factor IAM en global

Irradiancia efectiva en receptores

eficiencia en STC = 17.30%
0.4

0°
285 Wp
36.5 kWp
15.00 kW ac
30.0 kW ac

Irradiación global horizontal
+14.7% Global incidente plano receptor

PR : Factor de rendimiento (Yf/Yr) : 0.824

Lc : Pérdida colectada (pérdidas generador FV) 0.69 kWh/kWp/día
Ls : Pérdida sistema (inversor, ...)
0.22 kWh/kWp/día
Yf : Energía útil producida (salida inversor)
4.23 kWh/kWp/día

acimut
Pnom
Pnom total
Pnom
Pnom total

Diagrama de pérdida durante todo el año

1636 kWh/m²

Factor de rendimiento (PR)

8

Escola Nabí

Tipo de sistema
Parámetros principales del sistema
Orientación Campos FV
inclinación
Modelo
Módulos FV
Generador FV
N° de módulos
Modelo
Inversor
Banco de inversores
N° de unidades
Necesidades de los usuarios
Carga ilimitada (red)

0°
285 Wp
36.5 kWp
15.00 kW ac
30.0 kW ac

56.35 MWh/añoProduc. específico
82.4 %

Producciones normalizadas (por kWp instalado): Potencia nominal 36.5 kWp

7

Sistema Conectado a la Red: Diagrama de pérdidas

Escola Nabí

Variante de simulación :
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Energía reinyectada en la red

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.

JUSTIFICACIÓ DE VENT

Dimensionamiento del sistema
Aclaraciones previas
Los cálculos presentados a continuación son válidos para condiciones regulares y para sistemas de montaje
en versiones con vigas de varios vanos. En ubicaciones con estructuras especiales de terreno son necesarios
exámenes adicionales con respecto a las cargas de viento existentes.

Cliente
Proyecto

NGENIEROS EMETRES S.L.P.
PRO.Nabi-46045073

Configuración
Selección del sistema
Ángulo de inclinación
Inclinación del tejado
Orientación del módulo
Distancia entre ejes soportes
Saliente viga transversal
Voladizo de la base
Cantidad de módulos

Estándares
Windsafe
Fijación horizontal (en el tejado)/Instalación en lecho de grava
Acoplamiento de la fila de módulos
Carga lineal

Lugar de obra
C.P. - Población
País
Coordenadas geográficas
Altura sobre nivel del mar

08000 BARCELONA
España
41,3902° Norte
2,1733° Este
81 m

Tipo de lastre
Distancia de sombreado
S = 2,09 m
kg
Lastre necesario

Altura / Ancho / Espesor
Potencia del módulo
Peso

1665 / 991 / 38 mm
285 Wp
18,0 kg

S 0 = 1,79 m Distancia de sombreado según Erfurt y Bahner
Coef. Deslizamiento 0,42

Comprobación contra vuelco
258,9
141,9
73,5
47,8

Zona a
Zona b
Zona c
Zona d

Módulo solar

Light U07 - 13 (Taladro arriba)
25°
0°
Horizontal
1,55 m
0,33 m
Parte delantera: 0 cm
Detrás:
0 cm
128

Cert. Contra deslizamiento
263,1
149,4
78,4
23,8

Seg. contra elevación
143,6
77,9
36,9
25,9

Las magnitudes de lastre indicadas son válidas para apoyos interiores de vigas continuas.
Edificio
Longitud este-oeste
Longitud norte-sur
Altura sobre rasante
Altura del murete

51
60
7
30

m
m
m
cm

Cargas sustitutorias equivalentes
Zona a
Zona b
Zona c
Zona d

Suposición de carga según CTE marzo 2006
Peso del módulo g

qk

kN/m²
0,88
0,53
0,31
0,22

q d kN/m²
1,19
0,72
0,42
0,30

Incluye las cargas siguientes:
- Peso del módulo
- Peso de la estructura de montaje
- Peso del lastre

0,11 kN/m²

Carga de viento
Norma
Zona de viento
Formación terreno
Categoría de terreno

CTE marzo 2006
C
Plano/llano
IV
IV
Valor básico de la carga de viento
0,73 q
kN/m²
(z)

Carga de nieve
Norma
CTE marzo 2006
Zona carga nieve
2
Carga de nieve en el suelo s k0,4 kN/m²
Factor de forma
1,0
1
Carga de nieve s
0,44 kN/m²

02/04/2018
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GmbH Solar Montagesystem
Verificación de la seguridad de posición en montajes con lastre en tejados planos
Inclinación del módulo

25

Inclinación del tejado

°

0

sin = 0,423

cos = 0,906
c f2 =-1,16

°

c f1 = 1,46

Carga de nieve

s

0,44

kN/m²

Altura sobre rasante

z

7,00

m

c p1 = 1,00
c p2 =-1,40
Valor básico de la carga de viento 0,73 kN/m²

Altura del módulo

h

1,67

m

Ancho del módulo

b

0,99

m

Apoyos exteriores
min B= 1/B · (f V · 0,90 · h · g z /cos · X A + f T · 1,4 · W k2 · (X A /cos + e o )) · a
+ 1/B · ( 0,9 · h · g z /cos · X A + 1,4 · W k2 · (X A /cos + e o )) · a r
max B= 1/B · (f V · 1,35 · h · g z /cos · X A + f T · 1,4 · ( s · h · cos · X A + 0,6 · W k1 · ( X A /cos + e u ))) · a
+ 1/B · ( 1,35 · h · g z /cos · X A + 1,4 · ( s · h · cos · X A + 0,6 · W k1 · ( X A /cos + e u ))) · a r
max B= 1/B · (f V · 1,35 · h · g z /cos · X A + f T · 1,4 · ( 0,5 · s · h · cos · X A + W k1 · (X A /cos + e u )) · a
+ 1/B · ( 1,35 · h · g z /cos · X A + 1,4 · ( 0,5 · s · h · cos · X A + W k1 · (X A /cos + e u ))) · a r
min A= 1/B · (f V · 0,90 · h · g z /cos · X B + f T · 1,4 · W k2 · (B · cos - X A /cos + e o )) · a
+ 1/B · ( 0,90 · h · g z /cos · X B + 1,4 · W k2 · (B · cos - X A /cos + e o )) · a r
max A= 1/B · (f V · 1,35 · h · g z /cos · X B + f T · 1,4 · (s · h · cos · X B + 0,6 · W k1 · (B · cos - X A /cos + e u
+ 1/B · ( 1,35 · h · g z /cos · X B + 1,4 · (s · h · cos · X B + 0,6 · W k1 · (B · cos - X A /cos + e u )) · a r
max A= 1/B · (f V · 1,35 · h · g z /cos · X B + f T · 1,4 · ( 0,5 · s · h · cos · X B + W k1 · (B · cos - X A /cos + e u
+ 1/B · ( 1,35 · h · g z /cos · X B + 1,4 · ( 0,5 · s · h · cos · X B + W k1 · (B · cos - X A /cos + e u )) · a r
max C= 1,4 · (f T · a + a r ) · c f1 · q (z) · h · sin
min C= 1,4 · (f T · a + a r ) · c f2 · q (z) · h · sin

Peso del módulo
g 0,11
kN/m²
Disposición de carga por m² Superficie de módulo
Carga de nieve

Peso propio
g v = 0,11 · 1,00 · 1,00 = 0,11
g z = 0,11 · 0,906
= 0,10
g y = 0,11 · 0,423
= 0,05

kN/m²
kN/m²
kN/m²

sv
sz
sy

= 0,44 ·1,00 ·0,906 = 0,40
= 0,40 ·0,906
= 0,36
= 0,40 ·0,423
= 0,17

kN/m²
kN/m²
kN/m²

Fuerzas de apoyo, soporte interiores
Combinación de carga 1

Fuerzas de viento (verificación de las conexiones)
w dz= 0,73 · 1,46 · 1,67
w sz= 0,73 ·-1,16 · 1,67

· 1,00
· 1,00

= 1,05
= -0,84

h 1 =-0,04 m
h p /h= 0,58

kN/m²
kN/m²

h p /Z GOK = 0,04

f D =1,00
f S =1,00

n max A

Coeficiente de seguridad parcial y coeficiente de
combinación
g= 1,35
g= 0,90 Para efecto favorable
=
1,35
q
0,w = 0,60
0,s = 0,50

kN
Combinación de carga 2

max B

zug A

max A

zug B

max B

zug A

max A

zug B

max B

zug A

0,00

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

0,05

0,11

0,12

0,04

0,04

0,14

0,14

0,04

-0,01

-0,10

-0,10

-0,01

4

0,05

0,12

0,13

0,04

0,05

0,15

0,15

0,05

-0,01

-0,11

-0,11

-0,01

kN
Fuerzas de apoyo, soportes exteriores
Combinación de carga 1
Combinación de carga 2
n max A

Combinaciones de carga
LC 1:
g·g + q·s +
0,w · q · W 1,j
LC 2:
g·g +
0,s · q · s + q · W 1,j
LC 3: 0,9 · g + q · W 2,j Que levantan

Variables de fuerza interna para viga de uno o varios vanos
Luz
Atot
Apart
Btot
Bpart
Qtot
Qpart
n
Voladizo
0 0,125
0,125
0,000
0,000
0,000
0,000
1

0,070

0,096

0,000

0,000

-0,125

-0,125

2

0,080

0,101

0,025

0,075

-0,100

-0,117

3

0,077

0,100

0,036

0,080

-0,107

-0,121

02/04/2018

/cos
/cos
/cos
/cos
/cos
/cos
sin
sin

·
·
·
·
·
·

XA
XA
XA
XB
XB
XB

+
+
+
+
+
+

fT
fT
fT
fT
fT
fT

·
·
·
·
·
·

1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4

Ancho de la base
Altura mínima
XA = 0,66 m

eo = 0,04 * h

·
·
·
·
·
·

a =

1,55 m

akr =

0,33 m

B =

0,97 m

h1 = -0,04 m
XB =

0,30 m

eu =

0,11 * h

W k2 · (X A /cos + e o )) · a
(s · h · cos · X A + 0,6 · W k1 · (X A /cos + e u ))) · a
( 0,5 · s · h · cos · X A + W k1 · ( X A /cos + e u ))) · a
W k2 · ( B · cos - X A /cos + e o )) · a
(s · h · cos · X B + 0,6 · W k1 · (B · cos - X A /cos + e u
( 0,5 · s · h · cos · X B + W k1 · (B · cos - X A /cos + e u

3

Combinación de carga 3

zug B

max B

zug A

max A

zug B

max B

zug A

max A

zug B

max B

zug A

1

0,23

0,53

0,56

0,20

0,26

0,63

0,68

0,21

-0,05

-0,44

-0,44

-0,05

2

0,21

0,48

0,51

0,18

0,24

0,57

0,62

0,19

-0,04

-0,40

-0,40

-0,04

3

0,21

0,49

0,52

0,18

0,24

0,58

0,63

0,20

-0,05

-0,41

-0,41

-0,05

4

0,21

0,49

0,52

0,18

0,24

0,58

0,63

0,19

-0,05

-0,41

-0,41

-0,05

Resumen soportes interiores
Cargas de compresión
Cargas de tracción

Soportes interiores
min B= 1/B · (f V · 0,90 · h · g z
max B= 1/B · (f V · 1,35 · h · g z
max B= 1/B · (f V · 1,35 · h · g z
min A= 1/B · (f V · 0,90 · h · g z
max A= 1/B · (f V · 1,35 · h · g z
max A= 1/B · (f V · 1,35 · h · g z
max C= 1,4 · f T · c f1 · q (z) · a ·
min C= 1,4 · f T · c f2 · q (z) · a ·

Combinación de carga 3

zug B

n max A

max B

max

min

Resumen soportes exteriores
Cargas de compresión
Cargas de tracción

min A

min B

max A

max B

min A

min B

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,26

0,68

max
0,89

-0,05

-0,44

min
-0,49

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,24

0,62

0,81

-0,04

-0,40

-0,45

3

0,05

0,14

0,19

-0,01

-0,10

-0,12

0,24

0,63

0,82

-0,05

-0,41

-0,45

4

0,05

0,15

0,20

-0,01

-0,11

-0,12

0,24

0,63

0,82

-0,05

-0,41

-0,45

Cargas horizontales
Soportes interiores Apoyos exteriores
0,00 kN
0,25 kN
0,00 kN
0,23 kN
0,06 kN
0,23 kN
0,06 kN
0,23 kN

02/04/2018
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Verificación de la seguridad de posición
Coeficientes de seguridad
Vuelco
.9XHOFR
*'HVOL]DPLHQWR
$(OHYDFLyQ

Lastre

Para la comprobación del vuelco se tiene que asegurar, que el momento de vuelco máximo, que resulta
del producto de la fuerza de soporte máxima, quede compensado por el momento enderezador del
lastre con una seguridad de 1,5. Puesto que la prueba deberá llevarse a cabo con cargas
FDUDFWHUtVWLFDVODVHJXULGDGȘ.\DHVWiLQFOXLGDHQODVVXSRVLFLRQHVGHFDUJD
Cargas puntuales
Comprobación contra vuelco
Soportes interiores
Apoyos exteriores

req g = min A bzw. min B
req g = 0,50 kN/m
req g = 0,29 kN/m

(Carga total: 0,48 kN)
(Carga total: 0,28 kN)

6HJXULGDGFRQWUDGHVOL]DPLHQWR
Soportes interiores
Apoyos exteriores

UHTJ ȝāPLQ&$QFKRGHODEDVH
req g = 0,25 kN/m
req g = 0,16 kN/m

ȝ 
(Carga total: 0,24 kN)
(Carga total: 0,15 kN)

Seg. contra elevación
Soportes interiores
Apoyos exteriores

req g = Total fuerzas de succión
req g = 0,27 kN/m
req g = 0,15 kN/m

(Carga total: 0,26 kN)
(Carga total: 0,15 kN)

Distancia de sombreado

S = 2,09 m

Cargas sustitutorias equivalentes

kg
Carga sustitutoria equivalente
qk

qd

0,88

1,19

Zona a

263

Zona b

149

0,53

0,72

Zona c

78

0,31

0,42

Zona d

48

0,22

0,30

El calculo de las fuerzas horizontales globales para el edificio se realiza mediante los coeficientes de
rozamiento que se multiplican con la superficie del tejado en dirección principal y transversal. En caso de
edificios muy anchos, se puede efectuar una reducción adicional.
F x = c fx · A PV · q b · F G = 0,032 · 445 · 0,73 · 0,9 = 9,3 kN
F y = c fy · A PV · q b · F G = 0,021 · 445 · 0,73 · 0,9 = 6,1 kN
mit:

c fx = 0,032
c fx
c fy

c fy = 0,021

F G = 0,9

Coeficiente de rozamiento verticalmente a las filas de módulos
Coeficiente de rozamiento paralelamente a las filas de módulos

S 0 = 1,79 m Distancia de sombreado según Erfurt y Bahner

Característico

q k0,88 kN/m²

Disposición de carga por

q d1,19 kN/m²

Indicación: los cálculos anteriores sólo son válidos para los soportes identificados para cubiertas planas.
Los módulos fotovoltaicos deberán montarse en el medio de los Extremo exterior taladros existentes para
las vigas transversales.
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N
Plan esquemático de colocación en el tejado
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Zonas de borde:

02/04/2018

Lado oeste
Lado este
Lado norte
Lado sur

a = 1,50 m
a = 1,49 m
a = 1,50 m
a = 1,49 m

7

fecha
versión

Montaje de elementos PV en tejado inclinado (sobre pilotes) con
fijado al siguiente suelo portante:

02.04.2018
1-12

Los cálculos presentados a continuación son válidos para condiciones regulares. En ubicaciones con formaciones
de terreno especiales son necesarias exámenes adicionales con respecto a las cargas de viento existentes.
cliente INGENIEROS EMETRES S.L.
pedido PRO.Nabi

códigos postales

8000

Barcelona
0

-2,173 ° longitud en el oeste
41,390 ° latitud en el norte
inclinación del elemento D

25

°

1

1

0

°

81

m

7,00
0,00

m
m

Gebäudelänge E-W

21

m

filas

x = 150 cm

Gebäudelänge N-S

83

m

huecos

y = 150 cm

inclinación del tejado

E

Altitud sobre nivel del maH
Altura sobre terreno
altura del ático

z

hp

cliente: INGENIEROS EMETRES S.L.P.
Pedido: PRO.Nabi

configuración

Aclaraciones previas

1,00
5,00
0,00
1,55

l
vigasdistancia
vigascantidad
x
Distancia medida "x"
Distancia de apoyos trans a
Voladizo lateral
akr
altura del elemento
h
0
b
Distancia entre sombras7 S
hp
Altura de ático

tipo de lastre

0,4

0,99

1,67
2,09
0,00

Kopplung der Modulreihen

0

2,09

m

(1,79)

37
Gestellart

Bitumen/Folie
acero
#

> 1,79 (típico)

St

total

Horizontalfixierung (am Dach)

Reihenabstand

m
#
m
m
m
m
m
m
m

250
50
42
1
3

Bekiesung

264
150
79
48

mm
mm

mm
mm
°

kg
kg
kg
kg

zone
zone a
zone b
zone c
zone d

l
de
ura
a lt

mm 5
mm
*) Número de puntos de apoyo de la perfil transversal
**) Se tiene que elegir un múltiplo del módulo de acanaladura

en

to

D

80

10

E

"=1,38
Maß "y
Horizontal

distancia de perfil transversal "a"

0
altura del elemento

h

1665

0

b

991

mm

0

t

38

mm

0

20

%

0

18

kg

mm

Leistung

285 Wp

Innenbereich

perfil transversal

montaje

Windsafe

viga de distribución

Standards

allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z -14.4-631

c

Rapid

cargas sustitutorias equivalentes

Categoría de terreno

eloxiert

qk =

0,89

kN/m2

A´= 2,94 m²

Erdungsklemme

hipótesis de cargas según la CTE marzo 2006
Peso del elemento
cargas de nieve
Categoría de terreno

m
ele

g
s

0,11
0,43

VI

kN/m 2
kN/m 2

0,89

Si no se alcanzan las distancias
mínimas con respecto al borde del
tejado de 1.5 m lateral y 1.2 m frontal
del borde exterior del tejado se tienen
que dividir por dos las distancias de
los apoyos.

kN/m²

Zona urbana en general, industrial o forestal

b)

Ballastierung

Comprobación para soporte de módulosLight U07 - 13
Flex Console

Eco

Nut

c)

Comprobación para riostra de soporte

d)

Comprobación para soporte de distribución en vertiente del tejado
Para una comprobación por cálculo
luz admisible en las diferentes áreas de la zona del tejado.

MT Light
MT Profi

82
46

%

Alu

RQ 30x3

16

%

DN0
DN1
DN2
DN2,5
DN3

16
4
3
2
1
1
1
0

%

Alu

Mensajes de control:

Alu

kN/m 2

Acero

0,73

e) Aplicabilidad como perfil transversal

Alu

presión de velocidad de ráq

profile IPE 100
profile IPE 120
profile IPE 160
Eco 05
Solo Light
Solo 05
Solo plus
Profi 05
Profiplus
GP1
GP2
GP3

%

%
%
%
%
%
%
%

no admitido1,27
67
%
61
%
%
32
%
49
%
23
11
%
%
6
3
%

Comprobación para aplicación de perfiles de aluminio como perfil transversal

Carga propia
Módulos

gv
gz
gy

cargas de nieve Sv

Sz
Sy

= 0,11 · 1,00 · 1,00 · 0,90
= 0,10 · 0,906
= 0,10 · 0,423

(RC1)

(armazón de apLight U07 - 13 (150001-130)
Inclinación de los elementos:
25,0 °
D
inclinación del tejado
0,0 °
E
Ángulo diferencial
25,0 °
G
m
Altura de los elementos
0,99
h
Altura de montaje sobre terreno:
7,00 m
z
Distancia de los soportes de distribución
1,55 m
a
Distancia de los armazones de apoyos en sentido longit.
2,09 m
b
Distancia del punto del. del armazón y el 1. apoyo
0,00 m
x
1) datos geométricos:

= 0,10 kN/m²
= 0,09 kN/m²
= 0,04 kN/m²

= 0,43 · 1,00 · 0,906 · 0,90 (RC1)
= 0,35 · 0,906
0,35 · 0,423

l

Distancia de las correas
Longitud base de los armazones de apoyo
Altura de ático

= 0,35 kN/m²
= 0,32 kN/m²
= 0,15 kN/m²

= 0,66 ·

1,00

·

1,00 =

0,66

kN/m²

W dz = 0,66

wsz

= 0,66 ·

-1,40

·

1,00 = -0,92

kN/m²

W sz = -0,92 · 0,99 = -0,91 kN/m

g=
q(z)=
s=

Peso propio de los elementos:
presión de velocidad de ráfagas
Valor básico de la carga de nieve:

0,00 kN/m

a = 1,55 m

Valores de carga para una perfil transversal
JG =
JQ =

Coeficiente de seguridad parcial según DIN 1055 cargas continuas
cargas variables

akr = 0,40 m
Valores de cálculo
1,22 / 0,9
1,35 \ S = 0,5 \ W = 0,6

valores de utilidad
sin considerar los
coeficientes parciales de
seguridad

combinación de carga 1:
peso propio + carga(dom) + presión de viento (psi=0,6)
gz= ( 1,22 · 0,09 + 1,35 · 0,32 + 0,6 · 1,35 · 1,31 )· 0,99 : 2 = 0,8 kN/m
gy= ( 1,22 · 0,04 + 1,35 · 0,15
)· 0,99 : 2 = 0,1 kN/m
combinación de carga 2:
peso muerto + presión de aire(dom) +carga de nieve(psi=0,5)
gz= ( 1,22 · 0,09 + 1,35 · 1,31 + 0,5 · 1,35 · 0,32 )· 0,99 : 2 = 1,0
)· 0,99 : 2 = 0,1
gy= ( 1,22 · 0,04 + 1,35 · 0,15 · 0,5
combinación de carga 3:
peso muerto + remolino de viento
·
·
·
1,35 )
0,09 + -1,84
0,99 : 2
gz= ( 0,90
= -1,19
gy= ( 0,90 · 0,04 ) · 0,99 : 2
= 0,02

kN/m
kN/m

0,77 kN/m
0,06 kN/m

kN/m
kN/m

-0,87 kN/m
0,02 kN/m

LK 3

Convergencia de fuerzas de sección
LK 1
LK 2
LK 3
max My = 0,075
0,044 0,345 kNm
max Mz = 0,035
0,021 0,003 kNm

-0,08
-0,04

kNm
kNm

-0,04
-0,02

kNm
kNm

0,34
0,00

kNm
kNm

min My-voladizo
min Mz-voladizo
carga de utilidad
carga de utilidad
min My-voladizo
min Mz-voladizo
carga de utilidad
carga de utilidad
min My-voladizo
min Mz-voladizo
carga de utilidad
carga de utilidad

-0,02
-0,01
0,38
0,18
-0,01
-0,01
0,377
0,176
0,05
0,00
-1,65
0,036

0,50
0,23

EN-AW 6063 T66
Aplicabilidad de los siguientes perfiles de aluminio:
Denominación de perf W z
tensión
Wy
cm³
cm³
kN/cm²
Eco 05
1,74
1,50
23,12
12,27
2,59
2,84
Solo Light
11,02
Solo 05
2,97
3,16
5,85
3,99
5,98
Solo plus
8,89
Profi 05
4,10
3,91
4,22
8,27
6,02
Profiplus
2,06
GP1
11,00
17,00
1,11
GP2
25,40
31,32
0,46
GP3
54,33
75,28

kN
kN

kNm
kNm
kN
kN
kNm
kNm
kN
kN
kNm
kNm
kN
kN

min Av =
min Ah =

J M = 1,10

Barcelona

zona de viento

#NV

7,000

Grado de utilización
1,27
0,67
0,61
0,32
0,49
0,23
0,11
0,06
0,03

fk =

l=
l1 =

965,0 mm
305,0 mm

P1y,d = P2y,d

LF1
1,7

LF2
2,2

LF3
-2,5 kN

Carga 1 - Apoyo B
Apoyo B - Carga 2

l2 =
l3 =

530,0 mm
319,0 mm

P1z,d = P2z,d
Ay,d

0,3
0,8

0,2
1,1

0,0 kN
-1,2 kN

Az,d
By,d
Bz,d

5,9
2,5
5,4
24,8
53,2

7,4
3,3
7,1
32,5
69,6

MT Light
MT Profi

A=
A=

3,88
5,27

2

cm²
cm²
2
cm

W=
W=

no admitido
67,47
60,63
32,17
48,9
23,2
11,3
6,1
2,6

x
'
l
J
H

y

757
965
208
208,2
0,0
155,0

0 mm
0 mm
0 mm
mm

°
°

fuerza normal y tensiones

Nd
VN,d =
VM,d =

LF1
-6,0
-1,90
0,00

LF2
-7,8
-2,49
0,00

Grado de aprovechamiento u =

LF3
9,0 kN
2,86 kN/cm²
0,00 kN/cm²

-8,1
-3,8
-8,1
-37,4
-80,1

kN
kN
kN
kNcm
kNcm

Kmax 
5,35
9,65

cm³
cm³
cm 3

0,82
0,46

u=
u=

f0,2 =

EN AW-6063 T66

(el apoyo se compone de un perfil cuadrado hueco)

Punkt 1
Punkt 2

20 kN/cm²

82
46

material

4) Comprobación para riostra de apoyo inclinada del armazón portante

20 kN/cm²

f0,2 =

secciones (carga según comprobación perfil transversal)

Longitudes
Distancia de apoyos AB
Apoyo A - Carga 1

Grados de aprovechamiento en la utilización de los siguientes perfiles:

kN
kN

VI

material
EN AW-6063 T66

MFeld,d
MStütze,d

-2,25
0,03

GK

0,10 m (altura corriente inferior)
0,00
La influencia del ático se obtiene
1,00
reduciendo los coeficiente de presión
1,00
exterior para tejados planos en
1,00
comparación con una referencia de bordes

Comprobaciones de soportes de módulos

Geometría

max Av =
max Ah =

Lugar de m8000

Im Innenbereich werden die Druckbeiwerte in
Anlehnung an die Sheddächer auf 60 %
reduziert

Alu

LK 2

max My-soporte
max Mz-soporte
0,50 kN
0,23 kN
max My-soporte
max Mz-soporte
0,30 kN
0,14 kN
max My-soporte
max Mz-soporte
-2,25 kN
0,03 kN

0,906
1,000
0,906

cos D =
cos E =
cos G =

cantos vivos. Los factores fs y fd se
transmiten al cálculo de las cargas de
viento para el armazón inclinado.

dimensionamiento máximo de las fuerzas de sección

0,06 kNm
max My-campo
0,03 kNm
max Mz-campo
carga máxima en dirección z
carga máxima en dirección y
0,04 kNm
max My-campo
0,02 kNm
max Mz-campo
carga máxima en dirección z
carga máxima en dirección y
-0,29 kNm
max My-campo
0,00 kNm
max Mz-campo
carga máxima en dirección z
carga máxima en dirección y

sin D = 0,423
sin E = 0,000
sin G = 0,423

0,59 kN/m
0,09 kN/m

M1,total load M1,partial load M2,total load M2,partial load MB,total load MB,partial load
0,078
0,100
0,033
0,079 -0,105
-0,120
Atotal load Apartial load Btotal load
Bpartial load Qtotal load Qpartial load
0,395
1,132
0,446
1,218
0,605
0,620
LK 1

0,11 kN/m²
0,73 kN/m²
0,43 kN/m²

h1 =
hp/h =
hp / zGOK =
fd =
fs =

Indicaciones del sistema
soporte para varioslongitud de campo

1,00 m
0,97 m
0,00 m

z
hp

Hipótesis de carga

Presión de vientowdz

INGENIEROS EMETRES
PRO.Nabi

cliente
Pedido

Comprobación para soportes de distribución , armazón de apoyo y brida transversal

Aplicación para armazón de la cubierta plana
25
0,906
°
sin = 0,423 cos =
inclinación del elemeD
cliente INGENIEROS EM
0,43 kN/m²
-1,40
cp2 =
cp1 = 1,00
cargas de nieve
s
Pedido PRO.Nabi
valor carga de viento:
7,00 m
0,66 kN/m² (RC1)
Altura sobre terreno z
0,99 m
Altura de ático 0,00 m
Altura de módulo h
Peso de módulo
g
0,11 kN/m²
Disposición
dedecarga
por m² superficie de tejado
PRO.Bosc
Montjuic

20 kN/cm²

Distancia de los puntos de fijación
Soporte de módulos 835,0 mm
soporte de fondo
965 mm
Valores de la sección
A=
3,14
W K=
2,50
W ]=
2,50
I] =
e] =
e] =
i] =
O=
Z=

3,75
0,00
0,00
1,09
19,06
1,05

RQ 30x3
cm²
cm³
cm³
cm4
cm
cm
cm
u=

0,16

15,7

%

%
%

5) Comprobaciones para las vigas de distribución
Los grados de aprovechamiento a causa de la flexión de un o dos ejes se calculan por medio de las intersecciones
determinadas a través de cálculo estático indeterminado con los valores correspondientes.
0,089
0,000

Momento de dimensionamiento máximo max / min Mdy =
Momento de dimensionamiento máximo max / min Mdy =
EN AW-6063 T66

Acero

aluminio

Grado de aprovechamiento de los perfiles:

Kmax 
DN0
DN1
DN2
DN2,5
DN3

Wy / Wz =
Wy / Wz =
Wy / Wz =
Wy / Wz =
Wy / Wz =

profile IPE 100
profile IPE 120
profile IPE 160

Wy / Wz =
Wy / Wz =
Wy / Wz =

/
/
/
/
/

3,06
12,1
14,7
26,2
39,0

Acero: S235 galvanizado
34,2
/
53,0
/

/

109,0

3,12
6,79
10,4
12,1
29,0

cm³
cm³
cm³
cm³
cm³

5,8
8,7

cm³
cm³
cm³

16,7

kNm
kNm

(eje fuerte)
(eje débil)

f0,2 =

20

K=
K=
K=
K=
K=

0,16
0,04
0,03
0,02
0,01

fy,k =

K=
K=
K=

24
0,01
0,01
0,00

kN/cm²
16,03
4,06
3,33
1,87
1,26
kN/cm²
1,20
0,77
0,37

%
%
%
%
%
%
%
%

M [kNm]

momento flector en soporte de distribución
-0,1
-0,1
-0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1

LF1 [kNm]
LF2 [kNm]
LF3 [kNm]
LF4 [kNm]
LF5 [kNm]
LF6 [kNm]
max [kNm]
min [kNm]

x [m]

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Conexiones a la construccion base/sistema de fijación
Lista de las combinaciones determinantes
AV
AH
BV
BH

LC 1
1,59
0,21
2,26
0,21

LC 2
1,62
0,35
2,69
0,35

LC 3
-1,54
-0,55
-3,27
-0,55

kN
kN
kN
kN

(4soporte de campo)
fuerza de presión
fuerza transversa
esfuerzo de tracc
fuerza transversa

ND =
NH =
NZ =
NH =

Centro
2,69
0,35
3,27
0,55

kN
kN
kN
kN

ND =
NH =
NZ =
NH =

Borde

1,62
0,35
1,54
0,55

kN
kN
kN
kN

Distribución de fuerza
P=
H=
P=
H=

3,27
0,35
1,62
0,35

kN
kN
kN
kN
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S
RE

BE

Nº PL

TÍTOL DEL PLÀNOL

1

PLÀNOLS GENERALS

AL

A

S
LE

2

DE

A
B

CARRER

CAP DE
VALLVIDRERA

CARRETERA DE L'ESGLESIA

CAMI DE LA

MURGOLA

N(Y): 4.585.360,32 m

Nº DE FULLS

1
ESTAT ACTUAL
PLANTA COBERTA

1

PLANTA BAIXA

1

IMPLANTACIÓ MÒDULS FOTOVOLTAICS

3

A
PLANTA COBERTA

1

B
1

C

1

CONNEXIONS

4

PLAÇA DE
VALLVIDRERA

DETALLS ANCORATGES I SUPORTS

A
B
C

ESQUEMA UNIFILAR
XARXA DE TERRA

1
1
1

ACTUACIONS VARIES - OBRA CIVIL

5

A
B

PUNT AIGUA MANTENIMENT COBERTA

1
1
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DIN.A3:1/3000
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SERGI PASCUAL
ETOP
NUM.COL.LEGIAT:50.041

ESCALES:

PROJECTE EXECUTIU FOTOVOLTAIC EN COBERTA MUNICIPAL AMB EL MONITORATGE DE LA

DIN A1: VARIES
DIN A3: VARIES
ORIGINALS A1

NOM FITXER CTB:
Bimsa.ctb

DATA:
0
0

X
X

X m
X m

JUNY 2018

NOM FITXER:
FULL.........DE.......

46
-4

2

5
30

7

305,3

310

5

309,3

308,1
9
7
310,7

1
315,5

0

315,3
4

310,2
5

310,7

323,0

III

5
322,1

2
3

1

0

0.3

h=
2

309,9

323,3

319,18
323,5

4

9

323,1
3
III
9
319,3

5

315,7
1

312,2
315,9
5

6

305,2

h=
300,9
0

322,8

2

3

0.4
6

3

316,4

Camp Municipal de
Futbol Vallvidrera

323,6
6

315,3

7

7

312,4

T

IV
0

324,8

8

314,3

5

324,4

323,3

3

1

324,5

36

5

321,3

0
324,8

6

317,0

323,9
8

II

2
330,1

328,8
7

330,0

33

8

8

319,2

2

323,7

DC

5

327,1

2

329,3

325,4

8

3

339,1

III
2

348,8

7

339,4

7

340,4
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SERGI PASCUAL
ETOP
NUM.COL.LEGIAT:50.041
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ESCALES:

PROJECTE EXECUTIU FOTOVOLTAIC EN COBERTA MUNICIPAL AMB EL MONITORATGE DE LA

DIN A1: VARIES
DIN A3: VARIES
ORIGINALS A1

DATA:
0
0

X
X

X m
X m

JUNY 2018

PLANOLS GENERALS

NOM FITXER CTB:
Bimsa.ctb
NOM FITXER:
FULL.........DE.......

322,15
315,95
III

315,51

1

319,39

,18

323,59

312,21

319

310,24

1.90

17.20
15.06

2.45

h=0.30
10.16

17.67

10.56

15

III

21.19

0.40
8.51

4
.0

322,86

323,03

14.40

11.30

1.97

7.04

2

9.60

11.70

2

10
.4

9

0.40

h=0.43

316,43
315,30

315,75

LLEGENDA
h=0.62
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ESCALES:

PROJECTE EXECUTIU FOTOVOLTAIC EN COBERTA MUNICIPAL AMB EL MONITORATGE DE LA

DIN A1: 1/100
DIN A3: 1/200
ORIGINALS A1

DATA:
0
0

1
2

2 m
4 m

JUNY 2018

ESTAT ACTUAL
PLANTA COBERTA

1

COBERTA PLANA TRANSITABLE

2

COBERTA PLANA NO TRANSITABLE
ACABAT EN GRAVA

NOM FITXER CTB:
Bimsa.ctb
NOM FITXER:
FULL.........DE.......

315,95

312,21

310,24

QUADRE

TRANSFORMADORA

316,43
315,30

315,75
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Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
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ETOP
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PROJECTE EXECUTIU FOTOVOLTAIC EN COBERTA MUNICIPAL AMB EL MONITORATGE DE LA

DIN A1: 1/100
DIN A3: 1/200
ORIGINALS A1

DATA:
0
0

1
2

2 m
4 m

JUNY 2018

ESTAT ACTUAL
PLANTA BAIXA

NOM FITXER CTB:
Bimsa.ctb
NOM FITXER:
FULL.........DE.......

,18

312,21

31 9

310,24

1.90

17.20
15.06

2.45

h=0.30
10.16

17.67

10.56

0.40

10
.49

2

9.60

11.70

2

322,86

323,03

21.19

0.40

14.40

8.51

11.30

1.97

7.04

4

.0

15

III

h=0.43

316,43
,18

315,30

312,21

319

310,24

1.90

17.20

15.06

2.45

h=0.30
10.16

17.67
10.56

9.60

11.70

4

.0

15

10

.49

0.40

8.51

11.30

1.97

7.04

21.19

0.40

14.40

h=0.43

316,43
315,30
COORDENADES UTM 31N/ETRS89
N(Y): 4.585.360,32 m

LLEGENDA
h=0.62

PLAQUES FOTOVOLTAIQUES AMB ESTRUCTURA DE SUPORT

ZONA D'OMBRA

DAMUNT DE PAVIMENT EXISTENT HORITZONTAL.

BARANA ABATIBLE

2.09

PLACA 60 CEL.LES 1665x991mm
UNITATS
0.1
2

CANAL PAS INSTAL.LACIONS

128

0.1
2

0.15

CAPTADOR SOLAR - SERIES

0.15

S
PLACA FOTOVOLTAICA
285 Wp (1665 x 991 mm)
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285 Wp

2.09

36.480 Wp
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PROJECTE EXECUTIU FOTOVOLTAIC EN COBERTA MUNICIPAL AMB EL MONITORATGE DE LA

DIN A1: 1/100
DIN A3: 1/200
ORIGINALS A1

NOM FITXER CTB:
Bimsa.ctb

DATA:
0
0

1
2

2 m
4 m

JUNY 2018

PLANTA COBERTA

NOM FITXER:
FULL.........DE.......

319
,18

310,24

312,21

BAIXANT

ET
FECSA/ENDESA

ZONA ESCOMESA I

E(X): 424.901,80 m
N(Y): 4.585.360,32 m

316,43
315,30

BAIXANT GRAPAT

BAIXANT GRAPAT

BAIXANT GRAPAT

ENTRADA A SALA
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PROJECTE EXECUTIU FOTOVOLTAIC EN COBERTA MUNICIPAL AMB EL MONITORATGE DE LA

DIN A1: 1/100
DIN A3: 1/200
ORIGINALS A1

NOM FITXER CTB:
Bimsa.ctb

DATA:
0
0

1
2

2 m
4 m

JUNY 2018

NOM FITXER:
FULL.........DE.......

ESTRUCTURA D'ANCORATGE

DETALL CONTRAPÈS DE FORMIGÓ I SUPORTS
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DIN A1: SENSE ESCALA
DIN A3: SENSE ESCALA
ORIGINALS A1

NOM FITXER CTB:
Bimsa.ctb

DATA:
0
0

m
m

JUNY 2018

DETALLS ANCORATGES I SUPORTS

NOM FITXER:
FULL.........DE.......

COMPTADOR FRONTERA

ANALITZADOR
XARXA

ANALITZADOR
XARXA

STRING 1
COMPTADOR CONSUM
CAPTADORS
ARMARI OBRA
STRING 2

PROTECCIONS
DATALOGGER
SENTILO

ROUTER

STRING 3

INVERSOR

PLATAFORMA MUNICIPAL DE
MONITORATGE SENTILO
STRING 4

INVERSOR

INVERSOR

PROTECCIONS

,18

PLANTA COBERTA

STRING 1-A

STRING 2-A

312,21

319

310,24

STRING 3-A

STRING 1-B

STRING 4-A

STRING 2-B

STRING 3-B

STRING 4-B

h=0.30

2

2
III

323,03

322,86
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DIN A1: VARIES
DIN A3: VARIES
ORIGINALS A1

DATA:
0
0

X
X

X m
X m

JUNY 2018

CONNEXIONS

NOM FITXER CTB:
Bimsa.ctb
NOM FITXER:
FULL.........DE.......

a
SENTILO

PROTECC. CC

Fusibles
16A

Router
XLPE RZ1 - K(AS)

+

-

Int. en carga
16A

XLPE RZ1 - K(AS)

+

-

+/-MPPT
A
+/-

XLPE RZ1 - K(AS)

16A

+

-

Ethernet

AC
OUT

XLPE RZ1 - K(AS)

XLPE RZ1 - K

4/63A/300mA50A IV
25A IV

-

RS485

25A IV

XLPE RZ1 - K(AS)

Conjunt de Mesura
Generació Neta (CMG)
- Bidireccional CERT1

20 A, C
P. de C.:10 kA

Up: 1,2 kV
Imax: 40 kA

-

Int. en
carga16A

XLPE RZ1 - K(AS)

+

-

XLPE RZ1 - K(AS)

16A

+

-

+/-MPPT
+/- B

XLPE RZ1 - K(AS)

+

TMF 10

Fusible 160A
NH00gG

kWh

Conjunt de Mesura Punt
Frontera (CMPF)
- Bidireccional CERT1

kWh

A
za
td
nio
arl
xaxra

16 mm² Cu 0,6 / 1kV
XLPE RZ1 - K

INVERSOR -2
15 kWn

+/-MPPT
+/- A

TMF-10

Int.en Carga
63A IV

sobretensions

+

Datalogger-RTU

CIA

Interruptor Interruptor
Diferencial General

+/-MPPT
+/- B

XLPE RZ1 - K(AS)

+

CAIXA PROTECCIONS CA

INVERSOR -1
15 kWn

Comptador
consum edifici
AC
OUT

A
za
td
nio
arl
xaxra

kWh

QGD de
Consum

UTM:
UTM 31N - ETRS89
P.C. 424.899,4.585.367

XLPE RZ1 - K(AS)

CUPS: ES0031405849569001GP0F

-

XLPE RZ1 - K(AS)

sobretensions

Caixa
seccionadora

XLPE RZ1 - K(AS)
Caixa
seccionadora

Configuracions Tipus 1
1

2
-

+

3
-

+

15
-

+

-

16
+

-

Pot. Pico.
+

XLPE RZ1 - K(AS)

18,24 kWp
18,24 kWp

INVERSOR 15 kWn
INVERSOR 15 kWn

36,48 kWp
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ESQUEMA UNIFILAR

NOM FITXER CTB:
Bimsa.ctb
NOM FITXER:
FULL.........DE.......

ARQUETA I CAIXA
SECCIONADORA
PRESA DE TERRA A
PARTERRE

,18

323,59

312,21

319

310,24

BAIXANT CABLEJAT
PRESA DE TERRA EN

1

h=0.30

2

2
III

323,03

322,86

h=0.43

316,43

315,30

LLEGENDA

315,75
CABLEJAT 16mm AILLAT COLOR
GROC-VERD

1

PRESA DE TERRA ESTRUCTURA
SECCIONADORA

NOTA:

En cas de que la presa de terra de la estructura de

existent.
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CONNEXIONS
XARXA DE TERRA

NOM FITXER CTB:
Bimsa.ctb
NOM FITXER:
FULL.........DE.......

PLANTA COBERTA

,18

323,59

312,21

0.75

319

310,24

h=0.30

0.

75

2

2

323,03

0.75

322,86

0.75

h=0.43

316,43

315,30

LLEGENDA

ANCORADES A INTERIOR DEL MUR

315,75

1.10

0.88

ESCALA FIXA DE SERVEI EXISTENT

0.22

0.72
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ACTUACIONS VARIES - OBRA CIVIL

NOM FITXER CTB:
Bimsa.ctb
NOM FITXER:
FULL.........DE.......

,18

PLANTA COBERTA

312,21

319

310,24

h=0.30

h=0.43
SERVEIS PLANTA 2

316,43

315,30

315,75

LLEGENDA
1
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ACTUACIONS VARIES - OBRA CIVIL
PUNT AIGUA MANTENIMENT COBERTA

NOVA SORTIDA AIGUA PER
MANTENIMENT

NOM FITXER CTB:
Bimsa.ctb
NOM FITXER:
FULL.........DE.......
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2.- OBJECTE

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (E.B.S. S.) té com a objecte servir de base perquè les
Empreses Contractistes i qualssevol una altra que participin en l'execució de les obres al fet que fa
referència el projecte en el qual es troba inclòs aquest Estudi, les portin a efecte en les millors
condicions que puguin aconseguir-se respecte a garantir el manteniment de la salut, la integritat física i
la vida dels treballadors de les mateixes, complint així el que ordena en el seu articulat el RD 1627/97 de
24 d'Octubre (B.O.I. de 25/10/97).

4.- PROMOTOR I EMPLAÇAMENT DE L’OBRA

Raó Social

AJUNTAMENT BARCELONA

Departament Agència d’Energia
INSTAL·LACIÓ
Emplaçament

ESCOLA NABÍ - DISTRICTE SARRIÀ – SANT GERVASI

MUNICIPI

BARCELONA

L'Estudi de Seguretat i Salut, ha de servir també de base perquè les Empreses Constructores,
Contractistes, Subcontractistes i treballadors autònoms que participin en les obres, abans del
començament de l'activitat en les mateixes, puguin elaborar un Pla de Seguretat i Salut tal com indica
l'articulat del Reial decret citat en el punt anterior.

5.- SERVEI I XARXES DE DISTRIBUCIÓ AFECTATS PER L’OBRA

En aquest Pla podran modificar-se alguns dels aspectes assenyalats en aquest Estudi amb els requisits
que estableix l'esmentada normativa. El citat Pla de Seguretat i Salut és el que, en definitiva, permetrà

Xarxa d'aigua potable

No s’aplica

aconseguir i mantenir les condicions de treball necessàries per protegir la salut i la vida dels treballadors

Xarxa aèria d'electricitat

No s´aplica

durant el desenvolupament de les obres que contempla aquest E.B.S. S.

Xarxa subterrània d´electricitat Possible aplicació
Xarxa de sanejament

No s´aplica

3.- IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA
6.- TEMPS D’EXECUCIÓ I MÀ D’OBRA
3.1.-

TIPUS D’OBRA
La durada de l'obra d'execució de la instal·lació serà com a mínim d'3 mesos i el nombre de treballadors

L'obra, objecte d'est E.B.S.S, consisteix en l'execució de les diferents fases d'obra i instal·lacions per

que realitzessin el treball serà de 8 persones aproximadament.

desenvolupar posteriorment l'activitat d'una instal·lació generador d´energia Eléctrica fotovoltaica
connectada.

7.- AUTOR DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
Nom i Cognoms: SERGI PASCUAL CORDOVÍN
Titulació: ENGINYER TÈCNIC D’OBRES PÚBLIQUES
Núm. col·legiat: 50.041
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8.- AUTOR DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

10.- PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
10.1.- INTRODUCCIÓ

1.1.

COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT EN FASE DE ELABORACIO DE PROJECTE.
La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals, modificada per la Llei

El promotor de l'obra, d'acord amb l'ordenat pel RD 1627/97, ha de designar a un Coordinador de
Seguretat i Salut en la fase de projecte de l'obra.

9.- FASES D’OBRA AMB IDENTIFICACIÓ DE RISCOS

25/2009, té per objecte la determinació del part bàsica de garanties i responsabilitats precís per establir
un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions
de treball.

Com a llei estableix un marc legal a partir del com les normes reglamentàries aniran fixant i concretant
els aspectes més tècnics de les mesures preventives.

Durant l'execució dels treballs es planteja la realització de les següents fases d'obres amb identificació
dels riscos que comporten:

Aquestes normes complementàries queden resumides a continuació:

Soroll

- Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

Ambient polsos.
Aixafaments.
Atrapaments.

- Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.
- Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.

Atropellaments i/o col·lisions.

- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

Caiguda d'objectes i/o de màquines.

- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de

Caiguda o col·lapse de bastides.

protecció individual.

Caigudes de persones a diferent nivell.
Caigudes de persones al mateix nivell.
Contactes elèctrics directes.

10.2.- DRETS I OBLIGACIONS

10.2.1 DRET A LA PROTECCIÓ ENFRONT DELS RISCOS LABORALS

Contactes elèctrics indirectes.
Cossos estranys en ulls.

Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball.

Cops i/o corts amb objectes i/o maquinària.
Sobreesforços

A aquest efecte, l'empresari realitzarà la prevenció dels riscos laborals mitjançant l'adopció de quantes
mesurades siguin necessàries per a la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, amb les
especialitats que es recullen en els articles següents en matèria d'avaluació de riscos, informació,
consulta, participació i formació dels treballadors, actuació en casos d'emergència i de risc greu i
imminent i vigilància de la salut.
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10.2.2 PRINCIPIS DE L’ACCIÓ PREVENTIVA
L'empresari aplicarà les mesures preventives pertinents, conformement als següents principis generals:
- Evitar els riscos.
- Avaluar els riscos que no es poden evitar.
- Combatre els riscos a l'origen.
- Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs de treball,
l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors
ambientals en el treball.
- Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual.
- Donar les degudes instruccions als treballadors.
- Adoptar les mesures necessàries a fi de garantir que només els treballadors que hagin rebut
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.
- Preveure les distraccions o imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador.

Referent a les màquines eina, els riscos que poden sorgir en manejar-les es poden resumir en els
següents punts

Es pot produir un accident o deterioració d'una màquina si s'engega sense conèixer la seva manera de
funcionament.
- La lubricació deficient condueix a un desgast prematur pel que els punts de greixatge manual han de
ser greixats regularment.
- Pot haver-hi certs riscos si alguna palanca de la màquina no està en la seva posició correcta.
- El resultat d'un treball pot ser poc exacte si les guies de les màquines es desgasten, i per això cal
protegir-les contra la introducció d'encenalls.
- Pot haver-hi riscos mecànics que es derivin fonamentalment dels diversos moviments que realitzin les
diferents parts d'una màquina i que poden provocar que l'operari:
- Entri en contacte amb alguna part de la màquina o ser atrapat entre ella i qualsevol estructura fixa o
material.
- Sigui copejat o arrossegat per qualsevol part en moviment de la màquina.

10.2.3 AVALUACIÓ DELS RISCOS

- Ser copejat per elements de la màquina que resultin projectats.

L'acció preventiva en l'empresa es planificarà per l'empresari a partir d'una avaluació inicial dels riscos

- Ser copejat per altres materials projectats per la màquina.

per a la seguretat i la salut dels treballadors, que es realitzarà, amb caràcter general, tenint en compte la
naturalesa de l'activitat, i en relació amb aquells que estiguin exposats a riscos especials. Igual
avaluació haurà de fer-se en ocasió de l'elecció dels equips de treball, de les substàncies o preparats

- Pot haver-hi riscos no mecànics tals com els derivats de la utilització d'energia elèctrica, productes
químics, generació de soroll, vibracions, radiacions, etc.

químics i del condicionament dels llocs de treball.
Els moviments perillosos de les màquines es classifiquen en quatre grups:
D'alguna manera es podrien classificar les causes dels riscos en les categories següents:
- Moviments de rotació. Són aquells moviments sobre un eix amb independència de la inclinació del
- Insuficient qualificació professional del personal dirigent, caps d'equip i obrers.
- Ocupació de maquinària i equips en treballs que no corresponen a la finalitat per la qual van ser
concebuts o a les seves possibilitats.
- Negligència en el maneig i conservació de les màquines i instal·lacions. Control deficient en
l'explotació.
- Insuficient instrucció del personal en matèria de seguretat.

mateix i encara quan girin lentament. Es classifiquen en els següents grups:
- Elements considerats aïlladament tals com a arbres de transmissió, plançons, broques, acoblaments.
- Punts d'atrapament entre engranatges i eixos girant i altres fixes o dotades de desplaçament lateral a
elles.
- Moviments alternatius i de translació. El punt perillós se situa en el lloc on la peça dotada d'aquest
tipus de moviment s'aproxima a una altra peça fixa o mòbil i la sobrepassa.
- Moviments de translació i rotació. Les connexions de bieles i plançons amb rodes i volants són alguns
dels mecanismes que generalment estan dotades d'aquest tipus de moviments.
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- Moviments d'oscil·lació. Les peces dotades de moviments d'oscil·lació pendular generen punts de
”tissora“ entre elles i altres peces fixes.

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

Les activitats de prevenció hauran de ser modificades quan s'apreciï per l'empresari, com a
conseqüència dels controls periòdics previstos a l'apartat anterior, la seva inadequació a les finalitats de
10.2.7 MESURES D’EMERGÈNCIA

protecció requerits.

L'empresari, tenint en compte la grandària i l'activitat de l'empresa, així com la possible presència de
persones alienes a la mateixa, haurà d'analitzar les possibles situacions d'emergència i adoptar les
10.2.4 EQUIPS DE TREBALL I MITJANS DE PROTECCIÓ

mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors,

Quan la utilització d'un equip de treball pugui presentar un risc específic per a la seguretat i la salut dels

designant per a això al personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i comprovant

treballadors,

periòdicament, si escau, el seu correcte funcionament.

l'empresari

adoptarà

les

mesures

necessàries

amb

la

finalitat

de

que:

- La utilització de l'equip de treball quedi reservada als encarregats d'aquesta utilització.
- Els treballs de reparació, transformació, manteniment o conservació siguin realitzats pels treballadors
específicament capacitats per a això.

L'empresari haurà de proporcionar als seus treballadors equips de protecció individual adequats per a
l'acompliment de les seves funcions i vetllar per l'ús efectiu dels mateixos.

10.2.5 INFORMACIÓ, CONSULTA I PARTICIPATICIÓ DELS TRABALLADORS
L'empresari adoptarà les mesures adequades perquè els treballadors rebin totes les informacions
necessàries en relació amb:

10.2.8 RISC GREU I IMMINENT
Quan els treballadors estiguin exposats a un risc greu i imminent en ocasió del seu treball, l'empresari
estarà obligat a:

- Informar al més aviat possible a tots els treballadors afectats sobre l'existència d'aquest risc i de les
mesures adoptades en matèria de protecció.

- Donar les instruccions necessàries perquè, en cas de perill greu, imminent i inevitable, els treballadors
puguin interrompre la seva activitat i a més estar en condicions, tenint en compte els seus coneixements
i dels mitjans tècnics llocs a la seva disposició, d'adoptar les mesures necessàries per evitar les
conseqüències d'aquest perill.

- Els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors en el treball.
- Les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables als riscos
Els treballadors tindran dret a efectuar propostes a l'empresari, així com als òrgans competents en
aquesta matèria, dirigides a la millora dels nivells de la protecció de la seguretat i la salut en els llocs de
treball, en matèria de senyalització en aquests llocs, quant a la utilització pels treballadors dels equips

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

de treball, en les obres de construcció i quant a utilització pels treballadors d'equips de protecció
individual.
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10.2.10 DOCUMENTACIÓ
L'empresari haurà d'elaborar i conservar a la disposició de l'autoritat laboral la següent documentació:

10.2.15 RELACIONS DE TREBALL TEMPORALS, DE DURADA DETERMINADA I EN EMPRESES
DE TREBALL TEMPORAL

- Avaluació dels riscos per a la seguretat i salut en el treball, i planificació de l'acció preventiva.

Els treballadors amb relacions de treball temporals o de durada determinada, així com els contractats

- Mesures de protecció i prevenció a adoptar.

per empreses de treball temporal, hauran de gaudir del mateix nivell de protecció en matèria de

- Resultat dels controls periòdics de les condicions de treball.

seguretat i salut que els restants treballadors de l'empresa en la qual presten els seus serveis.

- Pràctica dels controls de l'estat de salut dels treballadors.
- Relació d'accidents de treball i malalties professionals que hagin causat al treballador una incapacitat

10.2.16 OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS

laboral superior a un dia de treball.

Correspon a cada treballador vetllar, segons les seves possibilitats i mitjançant el compliment de les
mesures de prevenció que en cada cas siguin adoptades, per la seva pròpia seguretat i salut en el
treball i per la d'aquelles altres persones a les quals pugui afectar la seva activitat professional, a causa

10.2.11 COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS

dels seus actes i omissions en el treball, de conformitat amb la seva formació i les instruccions de

Quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dues o més empreses,

l'empresari.

aquestes hauran de cooperar en l'aplicació de la normativa sobre prevenció de riscos laborals.
Els treballadors, conformement a la seva formació i seguint les instruccions de l'empresari, deuran en
10.2.12 PROTECCIÓ DE TREBALLADORS ESPECIALMENT SENSIBLES A DETERMINATS

particular:

RISCOS
L'empresari garantirà, avaluant els riscos i adoptant les mesures preventives necessàries, la protecció
dels treballadors que, per les seves pròpies característiques personals o estat biològic conegut, inclosos
aquells que tinguin reconeguda la situació de discapacitat física, psíquica o sensorial, siguin
específicament sensibles als riscos derivats del treball.

- Usar adequadament, d'acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles, les màquines, aparells,
eines, substàncies perilloses, equips de transport i, en general, qualssevol altres mitjans amb els quals
desenvolupin la seva activitat.
- Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari.
- No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents.

10.2.13 PROTECCIÓ DE LA MATERNITAT

- Informar immediatament un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors.

L'avaluació dels riscos haurà de comprendre la determinació de la naturalesa, el grau i la durada de

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

l'exposició de les treballadores en situació d'embaràs o part recent, a agents, procediments o condicions
de treball que puguin influir negativament en la salut de les treballadores o del fetus, adoptant, si escau,
les mesures necessàries per evitar l'exposició a aquest risc.

11.- DISPOSICIONS MINIMAS DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE
TREBALL

10.2.14 PROTECCIÓ DELS MENORS
Abans de la incorporació al treball de joves menors de divuit anys, i prèviament a qualsevol modificació
important de les seves condicions de treball, l'empresari haurà d'efectuar una avaluació dels llocs de
treball a exercir pels mateixos, a fi de determinar la naturalesa, el grau i la durada de la seva exposició,
tenint especialment en compte els riscos derivats de la seva falta d'experiència, de la seva immaduresa
per avaluar els riscos existents o potencials i del seu desenvolupament encara incomplet

D'acord amb l'article 6 d'aquesta llei, seran les normes reglamentàries les que fixaran i concretaran els
aspectes més tècnics de les mesures preventives, a través de normes mínimes que garanteixin
l'adequada protecció dels treballadors. Entre aquestes es troben necessàriament les destinades a
garantir la seguretat i la salut en els llocs de treball, de manera que de la seva utilització no es derivin
riscos per als treballadors.
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11.1.- OBLIGACIONS DE L’EMPRESARI

La instal·lació elèctrica no haurà de comportar riscos d'incendi o explosió, per a això es dimensionaran
tots els circuits considerant les sobreintensitats previsibles i es dotarà als conductors i resta de

L'empresari haurà d'adoptar les mesures necessàries perquè la utilització dels llocs de treball no origini

aparamenta elèctrica d'un nivell d'aïllament adequat.

riscos per a la seguretat i salut dels treballadors.
Per evitar el contacte elèctric directe s'utilitzarà el sistema de separació per distància o allunyament de
En qualsevol cas, els llocs de treball hauran de complir les disposicions mínimes establertes en el

les parts actives fins a una zona no accessible pel treballador, interposició d'obstacles i/o barreres

present Reial decret quant a les seves condicions constructives, ordre, neteja i manteniment,

(armaris per a quadres elèctrics, tapes per a interruptors, etc.) i recobriment o aïllament de les parts

senyalització, instal·lacions de servei o protecció, condicions ambientals, il·luminació, serveis higiènics i

actives.

locals de descans, i material i locals de primers auxilis.
Per evitar el contacte elèctric indirecte s'utilitzarà el sistema de posada a terra de les masses
(conductors de protecció connectats a les carcasses dels receptors elèctrics, línies d'enllaç amb terra i
11.2.- CONDICIONS CONSTRUCTIVES

elèctrodes artificials) i dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials de sensibilitat
adequada al tipus de local, característiques del terreny i constitució dels elèctrodes artificials).

El disseny i les característiques constructives dels llocs de treball hauran d'oferir seguretat enfront dels
riscos de relliscades o caigudes, xocs o cops contra objectes i ensorraments o caigudes de materials
sobre els treballadors, per a això el paviment constituirà un conjunt homogeni, pla i llis sense solució de

11.3.- ORDRE, NETEJA I MANTENIMENT

continuïtat, de material consistent, no relliscós o susceptible de ser-ho amb l'ús i de fàcil neteja, les
parets seran llises, guarnides o pintades en tons clars i susceptibles de ser rentades i blanquejades i els
sostres hauran de protegir als treballadors de les inclemències del temps i ser prou consistents.

Les zones de pas, sortides i vies de circulació dels llocs de treball i, especialment, les sortides i vies de
circulació previstes per a l'evacuació en casos d'emergència, hauran de romandre lliures d'obstacles.

El disseny i les característiques constructives dels llocs de treball hauran de també facilitar el control de
les situacions d'emergència, especialment en cas d'incendi, i possibilitar, quan sigui necessari, la ràpida
i segura evacuació dels treballadors.

Les característiques dels sòls, sostres i parets seran tals que permetin aquesta neteja i manteniment.
S'eliminaran amb rapidesa els desaprofitaments, les taques de greix, els residus de substàncies
perilloses i altres productes residuals que puguin originar accidents o contaminar l'ambient de treball.

Tots els elements estructurals o de servei (fonamentació, pilars, forjats, murs i escales) hauran de tenir
la solidesa i resistència necessàries per suportar les càrregues o esforços al fet que siguin sotmesos.

Els llocs de treball i, en particular, les seves instal·lacions, hauran de ser objecte d'un manteniment
periòdic.

Cas d'utilitzar escales de mà, aquestes tindran la resistència i els elements de suport i subjecció
necessaris perquè la seva utilització en les condicions requerides no suposi un risc de caiguda, per

11.4.- CONDICIONS AMBIENTALS

trencament o desplaçament de les mateixes. En qualsevol cas, no s'empraran escales de més de 5 m
d'altura, es col·locaran formant un angle aproximat de 75º amb l'horitzontal, els seus travessers hauran

L'exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de suposar un risc per a la seguretat i

d’allargar-se almenys 1 m sobre la zona a accedir, l'ascens, descens i els treballs des d'escales

la salut dels treballadors.

s'efectuaran enfront de les mateixes, els treballs a més de 3,5 m d'altura, des del punt d'operació al sòl,
que requereixin moviments o esforços perillosos per a l'estabilitat del treballador, només s'efectuaran si
s'utilitza cinturó de seguretat i no seran utilitzades per dues o més persones simultàniament.

En els locals de treball tancats hauran de complir-se les condicions següents:
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- La temperatura dels locals on es realitzin treballs sedentaris propis d'oficines o similars estarà
compresa entre 17 i 27 ºC. En els locals on es realitzin treballs lleugers estarà compresa entre 14 i 25

La il·luminació anteriorment especificada haurà de posseir una uniformitat adequada, mitjançant la

ºC.

distribució uniforme de lluminàries, evitant-se els enlluernaments directes per equips d'alta luminància.

- La humitat relativa estarà compresa entre el 30 i el 70 per 100, excepte en els locals on existeixin
riscos per electricitat estàtica en els quals el límit inferior serà el 50 per 100.
- Els treballadors no hauran d'estar exposats de forma freqüent o continuada a corrents d'aire la velocitat
del qual excedeixi els següents límits:

11.6.- SERVEIS HIGIÈNICS I LOCALS DE DESCANS
En el local es disposarà d'aigua potable i fàcilment accessible pels treballadors.

- Treballs en ambients no calorosos: 0,25 m/s.
- Treballs sedentaris en ambients calorosos: 0,5 m/s.
- Treballs no sedentaris en ambients calorosos: 0,75 m/s.
- La renovació mínima de l'aire dels locals de treball serà de 30 m3 d'aire net per hora i treballador en el
cas de treballs sedentaris en ambients no calorosos ni contaminats per fum de tabac i 50 m3 en els
casos restants.
- S'evitaran les olors desagradables.

Es disposaran vestuaris quan els treballadors hagin de portar roba especial de treball, proveïts de
seients i d'armaris o taquilles individuals amb clau, amb una capacitat suficient per guardar la roba i el
calçat. Si els vestuaris no anessin necessaris, es disposaran penjadors o armaris per col·locar la roba.

Existiran serveis higiènics amb miralls, amb descàrrega automàtica d'aigua i paper higiènic i lavabos
amb aigua corrent, sabó i tovalloles individuals o altres sistema d'assecat amb garanties higièniques.
Si el treball s'interrompés regularment, es disposaran espais on els treballadors puguin romandre durant
aquestes interrupcions, diferenciant-se espais per a fumadors i no fumadors.

11.5.- IL.LUMINACIÓ
La il·luminació serà natural, complementant-se amb il·luminació artificial en les hores de visibilitat
deficient. Els llocs de treball portaran a més punts de llum individuals, amb la finalitat d'obtenir una
visibilitat notable. Els nivells d'il·luminació mínims establerts (lux) són els següents:

- Àrees o locals d'ús ocasional: 50 lux
- Àrees o locals d'ús habitual: 100 lux
- Vies de circulació d'ús ocasional: 25 lux.
- Vies de circulació d'ús habitual: 50 lux.
- Zones de treball amb baixes exigències visuals: 100 lux.

11.7.- MATERIAL I LOCALS DE PRIMERS AUXILIS
El lloc de treball disposarà de material per a primers auxilis en cas d'accident, que haurà de ser adequat,
quant a la seva quantitat i característiques, al nombre de treballadors i als riscos al fet que estiguin
exposats.

Com a mínim es disposarà, en lloc reservat i alhora de fàcil accés, d'una farmaciola portàtil, que
contindrà a tot moment, aigua oxigenada, alcohol de 96, iode per desinfectar, gases estèrils, cotó, bossa
d'aigua, guants esterilitzats i d'un sol ús, xeringues, termòmetre clínic, gases, esparadrap, apòsits
adhesius, tisores, pinces, analgèsics i venes.

- Zones de treball amb exigències visuals moderades: 200 lux.
- Zones de treball amb exigències visuals altes: 500 lux.
- Zones de treball amb exigències visuals molt altes: 1000 lux.
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12.- DISPOSICIONS MINIMAS EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT
EN EL TREBALL

Tipus de senyals:
En forma de panell:
Senyals d’advertencia

Senyals de prohibició:

Senyals d’obligació:

Per tot l'exposat, el Reial decret 485/1997 de 14 d'Abril d'1.997 estableix les disposicions mínimes en

Forma:

Forma:

Forma:

matèria de senyalització de seguretat i de salut en el treball, entenent com a tals aquelles

Color de fons:

senyalitzacions que referides a un objecte, activitat o situació determinada, proporcionin una indicació o

Color de contrast: Negre

Triangular
Groc

Color de fons:

Rodona
Blanc

Color de contrast: Vermell

Color de fons:

Rodona
Blau

Color de Símbol: Blanc

una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de panell, un
Senyals relatives als equips de lluita contra incendis:

color, un senyal lluminós o acústica, una comunicació verbal o un senyal gestual.

Forma:

Essent obligatori per l’empresari, l'elecció del tipus de senyal i del nombre i emplaçament dels senyals o

Rectangular o quadrada:

Color de fons:

Vermell

Color de Símbol:

Blanc

dispositius de senyalització a utilitzar en cada cas es realitzarà de manera que la senyalització resulti el
més eficaç possible, tenint en compte:

A) Cridar l'atenció dels treballadors sobre l'existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions.

Cinta de senyalització

En cas de senyalitzar obstacles, zones de caiguda d'objectes, caiguda de persones a diferent nivell,
xocs, cops, etc., se senyalitzarà amb els anteriors cartells o bé es delimitarà la zona d'exposició al risc

B) Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d'emergència que requereixi
mesures urgents de protecció o evacuació.

C) Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de
protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.

amb cintes de tela o materials plàstics amb franges alternades obliqües en color groc i negre, inclinades
45º.

Cinta de delimitació de zona de treball

Les zones de treball es delimitaran amb cintes de franges alternes verticals de colors blanc i vermell.

D) Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

13.- DISPOSICIONS MINIMAS DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILIZACIÓ PELS
TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL

Per tot l'exposat, el Reial decret 1215/1997 de 18 de Julio d'1.997 estableix les disposicions mínimes de
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, entenent com a tals
qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzat en el treball.
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13.1.- OBLIGACIÓ GENERAL DE L’EMPRESARI

13.2.- DISPOSICIONS MÍNIMES GENERALS APLICABLES ALS EQUIPS DE TREBALL

L'empresari adoptarà les mesures necessàries perquè els equips de treball que es posin a la disposició

Els òrgans d'accionament d'un equip de treball que tinguin alguna incidència en la seguretat hauran de

dels treballadors siguin adequats al treball que hagi de realitzar-se i convenientment adaptats al mateix,

ser clarament visibles i identificables i no hauran d'implicar riscos com a conseqüència d'una

de manera que garanteixin la seguretat i la salut dels treballadors en utilitzar aquests equips.

manipulació involuntària.
Cada equip de treball haurà d'estar proveït d'un òrgan d'accionament que permeti la seva parada total

Haurà d'utilitzar únicament equips que satisfacin qualsevol disposició legal o reglamentària que els sigui

en condicions de seguretat.

aplicable.
Qualsevol equip de treball que comporti risc de caiguda d'objectes o de projeccions haurà d'estar proveït
Per a l'elecció dels equips de treball l'empresari haurà de tenir en compte els següents factors:

de dispositius de protecció adequats a aquests riscos.

- Les condicions i característiques específiques del treball a desenvolupar.
- Els riscos existents per a la seguretat i salut dels treballadors en el lloc de treball.
- Si escau, les adaptacions necessàries per a la seva utilització per treballadors discapacitats.

Adoptarà les mesures necessàries perquè, mitjançant un manteniment adequat, els equips de treball es
conservin durant tot el temps d'utilització en unes condicions adequades. Totes les operacions de
manteniment, ajust, desbloqueig, revisió o reparació dels equips de treball es realitzarà després d'haver

Qualsevol equip de treball que comporti risc per emanació de gasos, vapors o líquids o per emissió de
pols haurà d'estar proveït de dispositius adequats de captació o extracció prop de la font emissora
corresponent.

Si fos necessari per a la seguretat o la salut dels treballadors, els equips de treball i els seus elements
hauran d'estabilitzar-se per fixació o per altres mitjans.

parat o desconnectat l'equip. Aquestes operacions hauran de ser encomanades al personal
especialment capacitat per a això

Quan els elements mòbils d'un equip de treball puguin comportar risc d'accident per contacte mecànic,
hauran d'anar equipats amb resguards o dispositius que impedeixin l'accés a les zones perilloses.

L'empresari haurà de garantir que els treballadors rebin una formació i informació adequades als riscos
derivats dels equips de treball. La informació, subministrada preferentment per escrit, haurà de contenir,

Les zones i punts de treball o manteniment d'un equip de treball hauran d'estar adequadament

com a mínim, les indicacions relatives a:

il·luminades en funció de les tasques que hagin de realitzar-se.

- Les condicions i forma correcta d'utilització dels equips de treball, tenint en compte les instruccions del

Les parts d'un equip de treball que aconsegueixin temperatures elevades o molt baixes hauran d'estar

fabricador, així com les situacions o formes d'utilització anormals i perilloses que puguin preveure's.

protegides quan correspongui contra els riscos de contacte o la proximitat dels treballadors.

- Les conclusions que, si escau, es puguin obtenir de l'experiència adquirida en la utilització dels equips
de treball.

Tot equip de treball haurà de ser adequat per protegir als treballadors exposats contra el risc de
contacte directe o indirecte de l'electricitat i els que comportin risc per soroll, vibracions o radiacions
haurà de disposar de les proteccions o dispositius adequats per limitar, en la mesura del possible, la
generació i propagació d'aquests agents físics.

Les eines manuals hauran d'estar construïdes amb materials resistents i la unió entre els seus elements
haurà de ser ferm, de manera que s'evitin els trencaments o projeccions dels mateixos.
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La utilització de tots aquests equips no podrà realitzar-se en contradicció amb les instruccions facilitades

per a desplaçament estaran limitats a una distància d'1 m del seu terme mitjançant topalls de seguretat

pel fabricant, comprovant-se abans de l'iniciar la tasca que totes les seves proteccions i condicions d'ús

de final de carrera elèctrics.

són les adequades.
Haurà de figurar clarament la càrrega nominal.
Hauran de prendre's les mesures necessàries per evitar l'atrapament del cabell, robes de treball o altres
objectes del treballador, evitant, en qualsevol cas, sotmetre als equips a sobrecàrregues,
sobrepressions, velocitats o tensions excessives

Hauran d'instal·lar-se de manera que es redueixi el risc que la càrrega caigui en picat, es deixi anar o es
desviï involuntàriament de forma perillosa. En qualsevol cas, s'evitarà la presència de treballadors sota
les càrregues suspeses. Cas d'anar equipades amb cabines per a treballadors haurà d'evitar-se la

13.3.- DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES ALS EQUIPS DE TREBALL MOVILS
Els equips amb treballadors transportats hauran d'evitar el contacte d'aquests amb rodes i erugues i la

caiguda

d'aquestes,

el

seu

aixafament

o

xoc.

Els treballs d’aixecament, transport i descens de càrregues suspeses, quedaran interromputs sota règim
de vents superiors als 60 km/h.

immobilització per les mateixes. Per a això disposaran d'una estructura de protecció que impedeixi que
l'equip de treball inclini més d'un quart de tornada o una estructura que garanteixi un espai suficient al
voltant dels treballadors transportats quan l'equip pugui inclinar-se més d'un quart de tornada. No es
requeriran aquestes estructures de protecció quan l'equip de treball es trobi estabilitzat durant la seva
ocupació.

Els carretons elevadors hauran d'estar condicionades mitjançant la instal·lació d'una cabina per al
conductor, una estructura que impedeixi que el carretó volqui, una estructura que garanteixi que, en cas
de volcada, quedi espai suficient per al treballador entre el sòl i determinades parts d'aquest carretó i
una estructura que mantingui al treballador sobre el seient de conducció en bones condicions.

Els equips de treball automotors hauran de comptar amb dispositius de frenat i parada, amb dispositius
per garantir una visibilitat adequada i amb una senyalització acústica d'advertiment. En qualsevol cas, la
seva conducció estarà reservada als treballadors que hagin rebut una informació específica.

13.5.- DISPOCIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES ALS EQUIPS DE TREBALL PER A
MOVIMENT DE TERRES I MÀQUINARIA PESADA EN GENERAL
Les màquines per als moviments de terres estaran dotades de fars de marxa cap a endavant i de
reculada, servofrens, fre de mà, botzina automàtica de reculada, retrovisors en tots dos costats, pòrtic
de seguretat antivolcada i antiimpactes i un extintor.

Es prohibeix treballar o romandre dins del radi d'acció de la maquinària de moviment de terres, per
evitar els riscos per atropellament.

Durant el temps de parada de les màquines se senyalitzarà el seu entorn amb "senyals de perill", per
evitar els riscos per fallada de frens o per atropellament durant l'engegada.

Si es produís contacte amb línies elèctriques el maquinista romandrà immòbil en el seu lloc i sol·licitarà
13.4.- DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES ALS EQUIPS DE TREBALL PER
ELEVACIÓ DE CÀRREGUES
Hauran d'estar instal·lats fermament, tenint present la càrrega que hagin d'aixecar i les tensions
induïdes en els punts de suspensió o de fixació. En qualsevol cas, els aparells d'aixecar estaran
equipats amb limitador del recorregut del carro i dels ganxos, els motors elèctrics estaran proveïts de
limitadors d'altura i del pes, els ganxos de subjecció seran d'acer amb ”pestells de seguretat“ i els carrils

auxili per mitjà de les botzines. De ser possible el salt sense risc de contacte elèctric, el maquinista
saltarà fora de la màquina sense tocar, a la vegada, la màquina i el terreny.

Abans de l'abandó de la cabina, el maquinista haurà deixat en repòs, en contacte amb el paviment,
posat el fre de mà i parat el motor extraient la clau de contacte per evitar els riscos per fallades del
sistema hidràulic.
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Les passarel·les i esglaons d'accés per a conducció o manteniment romandran nets de graves, fangs i

13.6.- DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES A LA MAQUINÀRIA EINA

oli, per evitar els riscos de caiguda.
Les màquines-eina estaran protegides elèctricament mitjançant doble aïllament i els seus motors
Es prohibeix el transport de persones sobre les màquines per al moviment de terres, per evitar els riscos

elèctrics estaran protegits per la carcassa.

de caigudes o d'atropellaments.
Les que tinguin capacitat de tall tindran el disc protegit mitjançant una carcassa antiprojeccions.
S'instal·laran topalls de seguretat de finalització de recorregut, davant la coronació dels corts (talusos o
terraplens) als quals ha d'aproximar-se la maquinària emprada en el moviment de terres, per evitar els

Es prohibeix treballar sobre llocs entollats, per evitar els riscos de caigudes i els elèctrics.

riscos per caiguda de la màquina.
Per a totes les tasques es disposarà una il·luminació adequada, entorn de 100 lux.
Se senyalitzaran els camins de circulació interna mitjançant corda de banderoles i senyals normalitzats
de tràfic.

En prevenció dels riscos per inhalació de pols, s'utilitzaran en zona humida,

les eines que ho

produeixin.
Es prohibeix l'apilament de terres a menys de 2 m. de la vora de l'excavació (com a norma general).
En cap concepte es retirarà la protecció del disc de tall, utilitzant-se a tot moment tapa de seguretat
No s'ha de fumar quan es proveeixi de combustible la màquina, doncs podria inflamar-se. En realitzar

antiprojecció de partícules. Com a normal general, s'hauran d'extreure els claus o parts metàl·liques

aquesta tasca el motor haurà de romandre aturat.

clavades en l'element a tallar.

Es prohibeix realitzar treballs en un radi de 10 m amb màquines de clavar, en prevenció de cops i

Per a la utilització dels trepants portàtils i pulidores elèctriques es triaran sempre les broques i discos

atropellaments.

adequats al material a trepar, s'evitarà realitzar trepants en una sola maniobra i trepants o pulidores

Els compressors seran dels anomenats ”silenciosos“ en la intenció de disminuir el nivell de soroll. La

inclinades a pols i es tractarà no recalentar les broques i discos.

zona dedicada per a la ubicació del compressor quedarà acordonada en un radi de 4 m. Les mànegues
estaran en perfectes condicions d'ús, és a dir, sense esquerdes ni desgastos que puguin produir una

En les tasques de soldadura per arc elèctric s'utilitzarà protecció del soldar o pantalla de mà, no es

fuita.

mirarà directament a l'arc voltaic, no es tocaran les peces recentment soldades, se soldarà en un lloc
ventilat, es verificarà la inexistència de persones en l'entorn vertical de lloc de treball, no es deixarà

Cada tall amb martells pneumàtics, estarà treballat per dues quadrilles que s'alternaran cada hora, en
prevenció de lesions per permanència continuada rebent vibracions. Els compactadors mecànics es
guiaran avançant frontalment, evitant els desplaçaments laterals. Per realitzar aquestes tasques

directament la pinça en el sòl o sobre la perfilería, s'escollirà l'elèctrode adequada per al cordó a
executar i se suspendran els treballs de soldadura amb vents superiors a 60 km/h i a la intempèrie amb
règim de pluges.

s'utilitzarà faixa elàstica de protecció de cintura, canelleres ben ajustades, botes de seguretat, cascos
antisoroll i una mascareta amb filtre mecànic recambiable.
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13.7.- DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT I SALUT EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓ
El Reial decret tot el 1627/1997 de 24 d'Octubre d'1.997 estableix les disposicions mínimes de seguretat
i salut en les obres de construcció, entenent com a tals qualsevol obra, pública o privada, en la qual
s'efectuïn treballs de construcció o enginyeria civil.

Els riscos més freqüents durant aquests treballs són els descrits a continuació:
- Riscos derivats del maneig de màquines-eina i maquinària pesada en general.
- Atropellaments, col·lisions, bolcades i falses maniobres de la maquinària per a moviment de terres.
- Caigudes al mateix o diferent nivell de persones, materials i útils.
- Contactes amb el formigó (dermatitis per ciments, etc).

En tractar-se d'una obra amb les següents condicions:

a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 450.000 euros.

b) La durada benvolguda és inferior a 30 dies laborables, no utilitzant-se a cap moment a més de 20
treballadors simultàniament.

- Despreniments per malament apilat de la fusta, planxes metàl·liques, etc.
- Talls i ferides en mans i peus, aixafaments, ensopegades i torçades en caminar sobre les armadures.
- Contactes amb l'energia elèctrica (directes i indirectes), electrocucions, cremades, etc.
- Cossos estranys en els ulls, etc.
- Agressió per soroll i vibracions en tot el cos.
- Microclima laboral (freda-calor), agressió per radiació ultraviolada, infraroja.

c) El volum de mà d'obra benvolguda, entenent per tal la suma dels dies de treball del total dels
treballadors en l'obra, és inferior a 500.

- Agressió mecànica per projecció de partícules.
- Cops.

Per tot l'indicat, el promotor estarà obligat al fet que en la fase de redacció del projecte s'elabori un

- Talls per objectes i/o eines.

estudi bàsic de seguretat i salut. Cas de superar-se alguna de les condicions citades anteriorment haurà

- Risc per sobreesforços musculars i mals gestos.

de realitzar-se un estudi complet de seguretat i salut.

- Càrrega de treball física.
- Deficient il·luminació.

13.7.1 RISCOS MES FREQÜENTS EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓ
Els treballs més comuns en aquesta obre de construcció són els següents:
- Moviment de terres. Excavació rases.

13.7.2 MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL
S'establiran

al

llarg

de

l'obra

rètols

divulgatius

i

senyalització

dels

riscos

- Reompliment de terres.

(vol, atropellament, col·lisió, caiguda en altura, corrent elèctric, perill d'incendi, materials inflamables,

- Treballs amb ferralla, manipulació i posada en obra.

prohibit fumar, etc), així com les mesures preventives previstes (ús obligatori del casc, ús obligatori de

- Treballs de manipulació del formigó.
- Muntatge d'estructura metàl·lica
- Obra de paleta.
- Cobertes.
- Arrebossats
.- Instal·lació elèctrica definitiva i provisional d'obra.

les botes de seguretat, ús obligatori de guants, ús obligatori de cinturó de seguretat, etc).

S'habilitaran zones o estades per a l'apilament de material i útils (ferralla, perfilaria metàl·lica, peces
prefabricades, fusteria metàl·lica i de fusta, vidre, pintures, vernissos i dissolvents, material elèctric,
canonades, etc).

Es procurarà que els treballs es realitzin en superfícies seques i netes, utilitzant els elements de
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protecció personal, fonamentalment calçat antilliscant reforçat per a protecció de cops en els peus, casc

Si el treballador sofrís estrès tèrmic s'han de modificar les condicions de treball, amb la finalitat de

de protecció per al cap i cinturó de seguretat.

disminuir el seu esforç físic, millorar la circulació d'aire, apantallar la calor per radiació, dotar al
treballador de vestimenta adequada (barret, ulleres de sol, cremes i locions solars), vigilar que la ingesta

El transport aeri de materials i útils es farà suspenent-los des de dos punts mitjançant eslingues, i es
guiaran per tres operaris, dos d'ells guiaran la càrrega i el tercer ordenarà les maniobres.

El transport d'elements pesats (sacs d'aglomerant, maons, sorres, etc) es farà sobre carretó de mà i així
evitar sobreesforços.

Les bastides, per a treballs en altura, tindran sempre plataformes de treball d'amplària no inferior a 60
cm (3 taulons travats entre si), prohibint-se la formació de bastides mitjançant bidons, caixes de
materials, etc.

S´estendran cables de seguretat amarrats a elements estructurals sòlids en els quals enganxar el
mosquetó del cinturó de seguretat dels operaris encarregats de realitzar treballs en altura.
La distribució de màquines, equips i materials en els locals de treball serà l'adequada, delimitant les
zones d'operació i pas, els espais destinats a llocs de treball, les separacions entre màquines i equips,
etc.

Es vigilaran els esforços de torsió o de flexió del tronc, sobretot si el cos estan en posició inestable.

d'aigua tingui quantitats moderades de sal i establir descansos de recuperació si les solucions anteriors
no són suficients.

L'aportació alimentària calòrica ha de ser suficient per compensar la despesa derivada de l'activitat i de
les contraccions musculars.

Per evitar el contacte elèctric directe s'utilitzarà el sistema de separació per distància o allunyament de
les parts actives fins a una zona no accessible pel treballador, interposició d'obstacles i/o barreres
(armaris per a quadres elèctrics, tapes per a interruptors, etc.) i recobriment o aïllament de les parts
actives.

Per evitar el contacte elèctric indirecte s'utilitzarà el sistema de posada a terra de les masses
(conductors de protecció, línies d'enllaç amb terra i elèctrodes artificials) i dispositius de tall per intensitat
de defecte (interruptors diferencials de sensibilitat adequada a les condicions d'humitat i resistència de
terra de la instal·lació provisional).

Serà responsabilitat de l'empresari garantir que els primers auxilis puguin prestar-se a tot moment per
personal amb la suficient formació per a això.

S'evitaran les distàncies massa grans d'elevació, descens o transport, així com un ritme massa alt de
treball.

13.7.3 MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER PARTICULAR PER A CADA TREBALL
Moviment de terres. Excavació de pous i rases:

Es tractarà que la càrrega i el seu volum permetin agafar-la amb facilitat.

Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà el tall amb la finalitat de detectar possibles esquerdes o
moviments del terreny.

S'ha de seleccionar l'eina correcta per al treball a realitzar, mantenint-la en bon estat i ús correcte
d'aquesta. Després de realitzar les tasques, es guardaran en lloc segur.

Es prohibirà l'apilament de terres o de materials a menys de dos metres de la vora de l'excavació, per
evitar sobrecàrregues i possibles bolcades del terreny, senyalitzant-se a més mitjançant una línia

La il·luminació per desenvolupar els treballs convenientment oscil·larà entorn dels 100 lux.

És convenient que els vestits estiguin configurats en diverses capes en comprendre entre elles
quantitats d'aire que milloren l'aïllament al fred. Ocupació de guants, botes i orelleres.

aquesta distància de seguretat.

La maquinària estarà dotada d'esglaons i agafador per pujar o baixar de la cabina de control. No
s'utilitzarà com a suport per pujar a la cabina les llantes, cobertes, cadenes i parafangs.
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Els desplaçaments per l'interior de l'obra es realitzaran per camins senyalitzats.

Es prohibeix grimpar per les estructures en qualsevol cas

La circulació dels vehicles es realitzarà a un màxim d'aproximació a la vora de l'excavació no superior
als 3 m. per a vehicles lleugers i de 4 m per a pesats.

Treballs de manipulació del formigó.
S'instal·laran forts topalls final de recorregut dels camions formigonera, en evitació de bolcades.

En presència de línies elèctriques en servei es tindran en compte les següents condicions:
Es prohibeix apropar les rodes dels camions formigoneres a menys de 2 m. de la vora de l'excavació.
Es procedirà a sol·licitar de la companyia propietària de la línia elèctrica el tall de fluid i posada a terra
dels cables, abans de realitzar els treballs.

Es prohibeix carregar la galleda per sobre de la càrrega màxima admissible de la grua que ho sustenta.

Muntatge d'estructura metàl·lica.
La línia elèctrica que afecta a l'obra serà desviada del seu actual traçat al limiti marcat en els plànols.

Els perfils s'apilaran ordenadament sobre trossos de fusta de suport de càrregues, establint capes fins a
una altura no superior a l'1'50 m.

La distància de seguretat pel que fa a les línies elèctriques que creuen l'obra, queda fixada en 5 m, en
zones accessibles durant la construcció.

Es prohibeix la utilització de qualsevol calçat que no sigui aïllant de l'electricitat en proximitat amb la línia

Es prohibeix la permanència d'operaris dins del radi d'acció de càrregues suspeses.

Es prohibeix la permanència d'operaris directament sota talls de soldadura.

elèctrica.
Es prohibeix grimpar directament per l'estructura i desplaçar-se sobre les ales d'una biga sense lligar el
Reompliment de terres.
Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conducció i/o en nombre superior als seients
existents a l'interior.

Es prohibeix la permanència de persones en un radi no inferior als 5 m. entorn de les compactadores en

cinturó de seguretat.

L'ascens o descens a/o d'un nivell superior, es realitzarà mitjançant una escala de mà proveïda de
sabates antilliscants i ganxos de penjar de tal forma que sobrepassi l'escala 1 m. l'altura de
desembarcament.

funcionament.
Instal·lació elèctrica provisional d'obra.
Els vehicles de compactació i piconat, aniran proveïts de cabina de seguretat de protecció en cas de

El muntatge d'aparells elèctrics serà executat per personal especialista, en prevenció dels riscos per

volcada.

muntatges incorrectes.

Treballs amb ferralla, manipulació i posada en obra.

El calibre o secció del cablejat serà sempre l'adequat per a la càrrega elèctrica que ha de suportar.

S'efectuarà un escombratge diari de puntes, filferros i retallades de ferralla entorn del lloc de treball.

L'estesa dels cables i mànegues, s'efectuarà a una altura mínima de 2 m. en els llocs per als vianants i

Queda prohibit el transport aeri d'armadures en posició vertical.

de 5 m. en els de vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment.
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13.8.- DISPOSICIONS ESPECIFIQUES DE SEGURETAT I SALUT DURANT L’EXECUCIÓ DE LES
Els interruptors s'instal·laran a l'interior de caixes normalitzades, proveïdes de porta d'entrada amb pany

OBRES

de seguretat.
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o
Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra.

Els quadres elèctrics es penjaran pendents de taulers de fusta rebuts als paraments verticals.

Els quadres elèctrics posseiran preses de corrent per a connexions normalitzades blindades per a

diversos treballadors autònoms, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut
durant l'execució de l'obra, que serà un tècnic competent integrat en la direcció facultativa.

Quan no sigui necessària la designació de coordinador, les funcions d'aquest seran assumides per la
direcció facultativa.

intempèrie.
En aplicació de l'estudi bàsic de seguretat i salut, cada contractista elaborarà un pla de seguretat i salut
Els interruptors diferencials s'instal·laran d'acord amb les següents sensibilitats:
300 dt.. Alimentació a la maquinària.

en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en
l'estudi desenvolupat en el projecte, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. Abans del
començament dels treballs, el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent.

30 dt.. Alimentació a la maquinària com a millora del nivell de seguretat.
30 dt.. Per a les instal·lacions elèctriques d'enllumenat.
13.9.- DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS
TREBALLADORS D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de presa de terra.
Les normes de desenvolupament reglamentari les que han de fixar les mesures mínimes que han
El neutre de la instal·lació estarà posat a terra.

d'adoptar-se per a l'adequada protecció dels treballadors es troben les destinades a garantir la utilització
pels treballadors en el treball d'equips de protecció individual que els protegeixin adequadament
d'aquells riscos per a la seva salut o la seva seguretat que no puguin evitar-se o limitar-se suficientment

Treballs en Alçada.
S´establirà un sistema homologat i certificat que consisteixi en la protecció de caigudes en alçada com

mitjançant la utilització de mitjans de protecció col·lectiva o l'adopció de mesures d'organització en el
treball.

una línia de vida i els equips personals.
L´operari sempre anirà ancorat amb aquesta línia de vida per poder transitar per sobre la pèrgola
mitjançant cinturó homologat.

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

13.9.2 PROTECTORS DEL CAP
- Cascos de seguretat, no metàl·lics, classe N, aïllats per a baixa tensió, amb la finalitat de protegir als
treballadors dels possibles xocs, impactes i contactes elèctrics.
- Protectors auditius acoblables als cascos de protecció.
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- Ulleres de muntura universal contra impactes i antipols.
- Mascareta antipols amb filtres protectors.

Barcelona, abril de 2018
L’autor del projecte

- Pantalla de protecció per a soldadura autógen i elèctrica.

13.9.3 PROTECTORS DE MANS I BRAÇOS
- Guants contra les agressions mecàniques (perforacions, corts, vibracions).
- Guants de goma fins, per a operaris que treballin amb formigó.

Sergi Pascual Cordovín
Etop Núm 50041

- Guants dielèctrics per a B.T.
- Guants de soldador.
- Mànec aïllant de protecció en les eines

13.9.4 PROTECTORS DE PEUS I CAMES
- Calçat proveït de sola i capdavantera de seguretat contra les agressions mecàniques.
- Botes dielèctriques per a B.T.
- Botes de protecció impermeables.

13.9.5 PROTECTORS DEL COS
- Crema de protecció i pomades.
- Armilles, jaquetes de cuir per a protecció de les agressions mecàniques.
- Vestit impermeable de treball.
- Cinturó de seguretat, de subjecció i caiguda, classe A.
- Faixes i cinturons antivibracions.
- Llanterna individual de situació.
- Comprovador de tensió.
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DOCUMENT NÚM. V
PRESSUPOST

QUADRE DE PREUS 1

FOTOVOLTAICA ESCOLA NABÍ

FOTOVOLTAICA ESCOLA NABÍ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.:

1

P-1

41665312

u

Cala passatubs en paret d'obra de 30x30x30 cm amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre contenidor, inclou reposició d'elements enderrocats, no inclou pintura
(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

19,59

€

P-2

E2R24200

m3

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
(VINT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

20,04

€

P-3

E2R540C0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor d'1 m3 de capacitat
(QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

49,29

€

P-4

E2RA6580

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(TRETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

13,39

€

SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ BARANA ABATIBLE PERIMETRAL A TOT EL CAMP
FOTOVOLTÀIC INSTAL·LAT SEGONS INDICACIONS DEL PROJECTE

84,21

P-5

E4592018

ML

EG312574

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS), tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub
(DEU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

10,17

€

P-15

EG320001

Ut

INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ DEL CONDUCTOR PE (TERRA) DEL SISTEMA
ESTRUCTURA ESTÀTICA DELS PANELLS FINS PEU TERRA DE L'EDIFICI. INCLOU 1
PIQUETES DE 2 METRES DIAM 14 mm Cu I BRIDA CONNEXIÓ. CABLE UNIPOLAR Cu
AMB AÏLLAMENT (GROC/VERD) ENTRE ESTRUCTURA ALUMINI, CABLE DE 6 mm2. I DE
COBERTA A ARQUETA 15 m. de 10 mm2 FINS A CAIXA SECCIONADORA
COMPROVACIÓ TERRA I 35 mm2 NU FINS A PIQUETA
(CINC-CENTS EUROS)

500,00

€

P-16

EGE1E011

ML

SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ ESTRUCTURA ESTÁTICA D'ALUMINI
PER
FOTOVOLTÀICA SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE PROJECTE, FORMADA
PER:

102,56

€

€

5,06

€

€

INCLOU FIXACIONS DE MUNTATGE, CARGOLS/FEMELLA, KITS EMPALME, TAPS
PLÀSTIC, PINCES, SEGONS INDICACIONS DELS PLÀNOLS DE REFERÈNCIA DE
DETALL DEL PROJECTE. SOBRE QUALSEVOL ESTRUCTURA QUE S'INDIQUI AL
PROJECTE. INCLOU QUALSEVOL ACCESSORI O MEDI ANNEXE PER LA SEVA
CORRECTE INSTAL·LACIÓ I PROCÉS CONSTRUCTIU SOBRE LA PÈRGOLA. SEGONS
INDICACIONS DE LA D.F.
(CENT DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
EB92S50A

u

Caràcter numèric, d'alumini cromat, de 60 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu
(CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-7

EB93A010

m2

Cartell per a informació d'Edifici amb instal·lació fotovoltàica de lamel·les d'alumini anoditzat,
amb acabat de pintura no reflectora, fixat
(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

198,11

P-8

EB93B010

m2

Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de
pintura no reflectora, fixat al suport
(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

198,14

€

P-9

EFA1A582

m

Per a pressa d'aigua, Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de
pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou tots els
accessoris per a la seva instal·lació i connexió a la xarxa existent
(DINOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

19,92

€

P-10

EG1PU1A0

U

SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE 3 QUADRES DE PROTECCIONS ELÈCTRIQUES, DE
C.C, DE AC I DE MESURA TM01. SEGONS DETALL PROJECTE, INCLOU TOTS ELS
ELEMENTS PER LA SEVA INSTAL·LACIÓ, CONNEXIÓ I POSADA EN MARXA.
(DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

2.251,79

€

P-11

EG312172

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat superficialment
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

4,64

€

P-12

P-13

EG3121A9

EG312562

m

m

Cable Unipolar amb conductors de coure amb designació UNE RV-K de XLPE i específic
solar 1,8KV, per cada sèrie dels mòduls fins a quadre de protecció CC, secció 2x6mm2
(DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS), tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat superficialment
(SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

2,04

7,13

P-17

EGE1U012

U

SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ MODUL DE PLACA SOLAR POLICRISTAL·LINS 285wP,
DE DIMENSIONS 1665X950X38 MM, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE,
TRANSPORT I COL·LOCACIÓ COMPLERTA, INCLOU TOTS ELS ELEMENTS QUE
DETALLI EL PROJECTE DE CONNECTORS I CABLEJAT, INCLOU TAMBÉ LA
COL·LOCACIÓ SOBRE QUALSEVOL ESTRUCTURA QUE S'INDIQUI AL PROJECTE.
(TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

313,21

€

P-18

EGE2U001

U

SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ CONJUNT DE INVERSORS SEGONS INDICACIONS
DIRECCIÓ FACULTATIVA, INCLOU BANCADA, CONNEXIONS I FUSIBLES SEGONS
INDICACIONS PLEC I PLANOLS PROJECTE
(ONZE MIL CENT TRETZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

11.113,08

€

P-19

KG2A3LQ4

m

SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ CANAL UNEX U23X EXTERIOR BLANCA 200X60 PER
DISTRIBUCIÓ CABLEJAT FINS A SALA TÈCNICA ENTRE EQUIPS AMB SEPARACIÓ PER
CABLEJAT COMUNICACIONS, INCLOU INSTAL·LACIÓ
(TRETZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

13,93

€

P-20

KG2AUE03

u

Suministre i instal·lació de 3 Equip de comptatge Trifàsic bidireccional per consum, en armari
prefabricat homologat, inclou 1 armari i la seva col·locació
(DOS MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

2.861,76

€

P-21

LQSRUBC2

u

SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE CONTRAPÉS DE FORMIGÓ ENTRE 10KG i 85 KG,
MESURES VARIES SEGONS DETALL PROJECTE
(VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

8,95

€

P-22

LY06D111

u

Tapar cala a dues cares de 0,125 m2 de superfície , enguixat a una cara i enrajolat amb
rajola d'aplec o recuperada a l'altre cara, inclòs pintura si fos necessari
(QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

45,98

€

€

€

2

P-14

56 UNITATS BARRA SUBJECCIÓ MÒDULS D' ALUMINI (BARRES DE LONGITUD 4,2M)
94 UNITATS DE BARRA SUPORT D' ALUMINI (BARRES DE LONGITUD ENTRE 0,9 I
3,493M )
155 UNITATS DE BARRES SOPORTE PLANA 1,3M, PER FIXACIÓ ENTRE FILES,R
(LONGITUS BARRA 1,3 M) , ACCESSORIS I CARGOLERIA

P-6

Pàg.:

FOTOVOLTAICA ESCOLA NABÍ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Sergi Pascual Cordovín
ETOP

Dijous, 28 de juny de 2018

Pàg.:

3

QUADRE DE PREUS 2

FOTOVOLTAICA ESCOLA NABÍ

FOTOVOLTAICA ESCOLA NABÍ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-1

P-2

P-3

P-4

41665312

E2R24200

E2R540C0

E2RA6580

u

m3

m3

m3

B2RA6580

P-5

E4592018

t

ML

BB12DFBC

P-6

P-7

EB92S50A

ML

u

P-10

19,59

€

19,59000

€

20,04

€

20,04000

€

49,29

€

49,29000

€

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

13,39

€

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb un
Altres conceptes

12,75000
0,64000

€
€

SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ BARANA ABATIBLE PERIMETRAL A TOT EL CAMP
FOTOVOLTÀIC INSTAL·LAT SEGONS INDICACIONS DEL PROJECTE

84,21

€

Barana abatible perimetral a tot el camp fotovoltàic instal·lat, segons indicacions del p
Altres conceptes

80,20000
4,01000

€
€

5,06

€

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
Altres conceptes
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor d'1 m3 de capacitat
Altres conceptes

Caràcter numèric, d'alumini cromat, de 60 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu

1,31000
3,75000

€
€

EB93A010

m2

Cartell per a informació d'Edifici amb instal·lació fotovoltàica de lamel·les d'alumini anoditzat,
amb acabat de pintura no reflectora, fixat

198,11

€

Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat de pi
Altres conceptes

180,00000
18,11000

€
€

Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de
pintura no reflectora, fixat al suport

198,14

€

Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat
Altres conceptes

150,76000
47,38000

€
€

Per a pressa d'aigua, Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de
pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou tots els
accessoris per a la seva instal·lació i connexió a la xarxa existent

19,92

€

EB93B010

m2

EFA1A582

m2

m

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 75 mm d

0,34000

€

B0A72L00

u

Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de diàmetre interior

1,04250

€

BFWA1A80

u

Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, per

7,02900

€

BFA1A580

m

Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a unió
Altres conceptes

3,10080
8,40770

€
€

SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE 3 QUADRES DE PROTECCIONS ELÈCTRIQUES, DE
C.C, DE AC I DE MESURA TM01. SEGONS DETALL PROJECTE, INCLOU TOTS ELS
ELEMENTS PER LA SEVA INSTAL·LACIÓ, CONNEXIÓ I POSADA EN MARXA.

2.251,79

€

BGY38016

U

U

QUADRE DE PROTECCIONS DE AC COMPOST PER: INTERRUPTOR GENERAL A

P-13

P-14

800,00000

€

BGY38012

U

QUADRE DE PROTECCIONS DE CC HOMOLOGAT PER A 12 LINIES DE PANELLS
Altres conceptes

580,00000
251,79000

€
€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat superficialment

4,64

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1
Altres conceptes

2,22360
2,41640

€
€

Cable Unipolar amb conductors de coure amb designació UNE RV-K de XLPE i específic
solar 1,8KV, per cada sèrie dels mòduls fins a quadre de protecció CC, secció 2x6mm2

2,04

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVAltres conceptes

1,71600
0,32400

€
€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS), tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat superficialment

7,13

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1
Altres conceptes

5,03880
2,09120

€
€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS), tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

10,17

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1
Altres conceptes

7,49700
2,67300

€
€

INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ DEL CONDUCTOR PE (TERRA) DEL SISTEMA
ESTRUCTURA ESTÀTICA DELS PANELLS FINS PEU TERRA DE L'EDIFICI. INCLOU 1
PIQUETES DE 2 METRES DIAM 14 mm Cu I BRIDA CONNEXIÓ. CABLE UNIPOLAR Cu
AMB AÏLLAMENT (GROC/VERD) ENTRE ESTRUCTURA ALUMINI, CABLE DE 6 mm2. I DE
COBERTA A ARQUETA 15 m. de 10 mm2 FINS A CAIXA SECCIONADORA
COMPROVACIÓ TERRA I 35 mm2 NU FINS A PIQUETA
Sense descomposició

500,00

€

500,00000

€

102,56

€

ESTRUCTURA ESTÁTICA D'ALUMINI PER FOTOVOLTÀICA SEGONS ESPECIFIC
Altres conceptes

55,18000
47,38000

€
€

SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ MODUL DE PLACA SOLAR POLICRISTAL·LINS 285wP,
DE DIMENSIONS 1665X950X38 MM, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE,
TRANSPORT I COL·LOCACIÓ COMPLERTA, INCLOU TOTS ELS ELEMENTS QUE
DETALLI EL PROJECTE DE CONNECTORS I CABLEJAT, INCLOU TAMBÉ LA
COL·LOCACIÓ SOBRE QUALSEVOL ESTRUCTURA QUE S'INDIQUI AL PROJECTE.

313,21

€

EG312172

m

EG3121A9

m

m

EG312562

m

m

P-15

€

m

EG320001

EGE1E011

m

Ut

ML

SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ ESTRUCTURA ESTÁTICA D'ALUMINI
PER
FOTOVOLTÀICA SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE PROJECTE, FORMADA
PER:
56 UNITATS BARRA SUBJECCIÓ MÒDULS D' ALUMINI (BARRES DE LONGITUD 4,2M)
94 UNITATS DE BARRA SUPORT D' ALUMINI (BARRES DE LONGITUD ENTRE 0,9 I
3,493M )
155 UNITATS DE BARRES SOPORTE PLANA 1,3M, PER FIXACIÓ ENTRE FILES,R
(LONGITUS BARRA 1,3 M) , ACCESSORIS I CARGOLERIA
INCLOU FIXACIONS DE MUNTATGE, CARGOLS/FEMELLA, KITS EMPALME, TAPS
PLÀSTIC, PINCES, SEGONS INDICACIONS DELS PLÀNOLS DE REFERÈNCIA DE
DETALL DEL PROJECTE. SOBRE QUALSEVOL ESTRUCTURA QUE S'INDIQUI AL
PROJECTE. INCLOU QUALSEVOL ACCESSORI O MEDI ANNEXE PER LA SEVA
CORRECTE INSTAL·LACIÓ I PROCÉS CONSTRUCTIU SOBRE LA PÈRGOLA. SEGONS
INDICACIONS DE LA D.F.

BGY38004

P-17
620,00000

EG312574

m

BG312570

P-16

BFYA1A80

EG1PU1A0

QUADRE DE PROTECCIONS I MESURA TM01 HOMOLOGAT, AMB INTERRUPTOR

BG312170

P-12

2

U

BG312560

Caràcter numèric, d'alumini cromat, de 60 mm d'alçària, per a col·locar amb adhesiu
Altres conceptes

m2

P-11

Pàg.:

BGY38015

BG319250

u

BBM35110

P-9

1

BB92S50A

BBM31110

P-8

Cala passatubs en paret d'obra de 30x30x30 cm amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre contenidor, inclou reposició d'elements enderrocats, no inclou pintura
Altres conceptes

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.:

EGE1U012

ML

U

FOTOVOLTAICA ESCOLA NABÍ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.:

BGY8009

U

SUMINISTRE MODUL DE PLACA SOLAR POLICRISTAL·LINS 285wP, DE DIMENSI

A001E001

h

GRUA ELEVADOR MOVIL PER PUJADA DE MATERIAL A COBERTA
Altres conceptes

P-18

P-19

EGE2U001

U

SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ CONJUNT DE INVERSORS SEGONS INDICACIONS
DIRECCIÓ FACULTATIVA, INCLOU BANCADA, CONNEXIONS I FUSIBLES SEGONS
INDICACIONS PLEC I PLANOLS PROJECTE

P-21

€

22,09900
81,11100

€
€

11.113,08

€

U

INVERSOR TIPUS FRONIUS SYMO 15.0-3-M LIGHT 17 KW O SIMILAR. SEGONS

4.125,00000

€

BGY38009

U

INVERSOR TIPUS FRONIUS SYMO 20.0-3-M O SIMILAR 20W. SEGONS ESPECIFI
Altres conceptes

4.700,00000
2.288,08000

€
€

SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ CANAL UNEX U23X EXTERIOR BLANCA 200X60 PER
DISTRIBUCIÓ CABLEJAT FINS A SALA TÈCNICA ENTRE EQUIPS AMB SEPARACIÓ PER
CABLEJAT COMUNICACIONS, INCLOU INSTAL·LACIÓ

13,93

€

KG2A3LQ4

m

BGW2AB00

u

Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària entre 170 i 230 mm

BG2A3LQ3

m

Canal UNEX U23 exterior blanca 200x60 mm per distribució cablejat

KG2AUE03

u

Suministre i instal·lació de 3 Equip de comptatge Trifàsic bidireccional per consum, en armari
prefabricat homologat, inclou 1 armari i la seva col·locació

0,37000

€

10,00000
3,56000

€
€

2.861,76

€

BG1B0862

u

Armari de polièster de 750x750x300 mm, amb porta i finestreta, muntat superficialme

BGW1N000

u

Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors

BG51UE03

u

Equip de comptatge Trifàsic Bidireccional segons Plec i indicacions de projecte
Altres conceptes

1.970,67000
311,75005

€
€

SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE CONTRAPÉS DE FORMIGÓ ENTRE 10KG i 85 KG,
MESURES VARIES SEGONS DETALL PROJECTE

8,95

€

SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE CONTRAPÉS DE FORMIGÓ DE 85 KG, MESURE
Altres conceptes

4,00000
4,95000

€
€

Tapar cala a dues cares de 0,125 m2 de superfície , enguixat a una cara i enrajolat amb
rajola d'aplec o recuperada a l'altre cara, inclòs pintura si fos necessari

45,98

€

LQSRUBC2

u

BQSZUB20

P-22

210,00000

BGY38010

Altres conceptes
P-20

3

LY06D111

u

u

556,80995

€

22,53000

€

B0521100

kg

Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1

0,36000

€

B0F74240

u

Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 77

0,42000

€

B0711010

kg

Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004

0,19600

€

B0710180

t

Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) seg

0,06798

€

B05A2102

kg

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, bla
Altres conceptes

0,02170
44,91432

€
€

Sergi Pascual Cordovín
ETOP

Dijous, 28 de juny de 2018

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

FOTOVOLTAICA ESCOLA NABÍ

FOTOVOLTAICA ESCOLA NABÍ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA

MA D'OBRA

C1501700

H

CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T

20,10000

€

C1502221

h

Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast
vertical, 9 d'abast horitzontal i 25 kNm de moment d'elevació

39,29000

€

€

C1503000

H

CAMIÓ GRUA

28,65000

€

23,38000

€

C1705600

h

Formigonera de 165 l

1,73000

€

23,26000

€

C1RA1100

m3

Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

46,94000

€

A0121000

h

Oficial 1a

18,00000

€

A0122000

h

Oficial 1a paleta

22,51000

€

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

23,38000

A0129000

h

Oficial 1a guixaire

A012H000

h

Oficial 1a electricista

A012M000

h

Oficial 1a muntador

23,26000

€

A012T000

h

Gruista

23,85000

€

A0137000

h

Ajudant col·locador

20,76000

€

A013H000

h

Ajudant electricista

19,96000

€

A013M000

h

Ajudant muntador

19,99000

€

A0140000

h

Manobre

18,80000

€

A0149000

h

Manobre guixaire

19,52000

€

A0150000

h

Manobre especialista

16,97000

€
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MATERIALS
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MATERIALS

B0111000

m3

Aigua

1,67000

€

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

FILES,(LONGITUS BARRA 1,3 M) , ACCESSORIS I CARGOLERIA

18,02000

€

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

103,30000

€

Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1

0,12000

€

kg

Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1

0,12000

€

INCLOU FIXACIONS DE MUNTATGE, CARGOLS/FEMELLA, KITS EMPALME, TAPS PLÀSTIC,
PINCES, SEGONS INDICACIONS DELS PLÀNOLS DE REFERÈNCIA DE DETALL DEL
PROJECTE. SOBRE QUALSEVOL ESTRUCTURA QUE S'INDIQUI AL PROJECTE. INCLOU
QUALSEVOL ACCESSORI O MEDI ANNEXE PER LA SEVA CORRECTE INSTAL·LACIÓ I
PROCÉS CONSTRUCTIU SOBRE LA PÈRGOLA. SEGONS INDICACIONS DE LA D.F.

B0521100

kg

B0521200
B0532310

kg

Calç aèria CL 90, en sacs

0,22000

€

B05A2102

kg

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca

0,31000

€

B0710180

t

Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

B0711010

kg

B0A72L00
B0F17251

BGY38009

U

INVERSOR TIPUS FRONIUS SYMO 20.0-3-M O SIMILAR 20W. SEGONS ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES DEL PROJECTE. INCLOU SISTEMA DE MONITORITZACIÓ

4.700,00000

€

33,99000

€

BGY38010

U

INVERSOR TIPUS FRONIUS SYMO 15.0-3-M LIGHT 17 KW O SIMILAR. SEGONS
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL PROJECTE. INCLOU SISTEMA DE MONITORITZACIÓ

4.125,00000

€

Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004

0,28000

€

BGY38012

U

580,00000

€

u

Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de diàmetre interior

1,39000

€

u

Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

0,30000

€

QUADRE DE PROTECCIONS DE CC HOMOLOGAT PER A 12 LINIES DE PANELLS SOLARS,
COMPOST PER 16 PORTAFUSIBLES SECCIONADORS EN CÀRREGA I FUSIBLE
EXTRAIBLES DE 16A PER CADA LINIA INDEPENDENT POSITIU I NEGATIU. PIA
SECCIONADOR I PROTECCIÓ SOBRETENSIONS 1000Vcc PER CADA SÈRIE

BGY38015

U

QUADRE DE PROTECCIONS I MESURA TM01 HOMOLOGAT, AMB INTERRUPTOR 63 A iV, I
AMB FUSSIBLES 80 A. COMPTADOR TRIFÀSIC BIDIRECCIONAL HOMOLOGAT PER Cia.
ELÈCTRICA

800,00000

€

BGY38016

U

QUADRE DE PROTECCIONS DE AC COMPOST PER: INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÀTIC
DE 50A IV, PROTECCIÓ DE SOBRETENSIÓ 100V ca SECCIONABLE AMB PIA DE 20A I 2
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE 25A IV, UN PER CADA INVERSOR.

620,00000

€

BQSZUB20

u

SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE CONTRAPÉS DE FORMIGÓ DE 85 KG, MESURES SEGONS
DETALL PROJECTE

4,00000

€

B0F74240

u

Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,14000

€

B2RA6580

t

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

75,00000

€

BB12DFBC

ML

Barana abatible perimetral a tot el camp fotovoltàic instal·lat, segons indicacions del projecte

80,20000

€

BB92S50A

u

Caràcter numèric, d'alumini cromat, de 60 mm d'alçària, per a col·locar amb adhesiu

1,31000

€

BBM31110

m2

Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat de pintura no
reflectora

180,00000

€

BBM35110

m2

Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura
no reflectora

150,76000

€

BFA1A580

m

Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2

3,04000

€

BFWA1A80

u

Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, per a unió
elàstica amb anella elastomèrica

23,43000

€

BFYA1A80

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 75 mm de diàmetre
nominal exterior, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat

0,34000

€

BG1B0860

u

Armari de polièster de 750x750x300 mm, amb porta i finestreta

535,18000

€

BG2A3LQ3

m

Canal UNEX U23 exterior blanca 200x60 mm per distribució cablejat

10,00000

€

BG312170

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

2,18000

€

BG312560

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

4,94000

€

BG312570

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

7,35000

€

BG319250

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de
secció 2 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,56000

€

BG51UE03

u

Equip de comptatge Trifàsic Bidireccional segons Plec i indicacions de projecte

656,89000

€

BGW1B000

u

Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster

4,96000

€

BGW1N000

u

Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors

22,53000

€

BGW2AB00

u

Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària entre 170 i 230 mm

0,37000

€

BGY8009

U

SUMINISTRE MODUL DE PLACA SOLAR POLICRISTAL·LINS 285wP, DE DIMENSIONS
1665X950X38 MM, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE

210,00000

€

BGY38004

ML

ESTRUCTURA ESTÁTICA D'ALUMINI PER FOTOVOLTÀICA SEGONS ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES DE PROJECTE, , FORMADA PER:

55,18000

€

56 UNITATS BARRA SUBJECCIÓ D' ALUMINI (BARRES DE LONGITUD 4,2M)
94 UNITATS DE BARRA SUPORT D' ALUMINI (BARRES DE LONGITUD ENTRE 0,9 I 3,493M )
155 UNITATS DE BARRES SOPORTE LIGHT U07 PLANA 1,3M, PER FIXACIÓ ENTRE
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ELEMENTS COMPOSTOS

D070A8B1
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Pàg.:

6

PARTIDES D'OBRA

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000

125,51000

Unitats

Preu

Parcial

€

P-1

41665312

u

Cala passatubs en paret d'obra de 30x30x30 cm amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor, inclou reposició d'elements enderrocats,
no inclou pintura

Import

Ma d'obra

Rend.: 1,000

19,59

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Partides d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

1,050

/R x 16,97000

=

Subtotal:

17,81850
17,81850

h

Formigonera de 165 l

0,725

/R x 1,73000

=

Subtotal:

m3

Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

0,027

x 121,64775

=

3,28449

K4F26D7L

m3

Paret estructural de maó ceràmic massís d'elaboració
mecànica de 29 cm de gruix, HD, R-15 de
290x140x50 mm, per a revestir i de categoria I,
segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter
de ciment CEM II, de dosificació 1:0,5:4, (10 N/mm2),
elaborat a l'obra i amb una resistència a compressió
de 6 N/mm2

0,027

x 434,07563

=

11,72004

K8121112

m2

Enguixat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix
B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,500

x 7,30094

=

3,65047

17,81850

Maquinària
C1705600

K2148251

1,25425
1,25425

1,25425

Materials
B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,380

x 18,02000

=

24,86760

B0111000

m3

Aigua

0,200

x 1,67000

=

0,33400

B0532310

kg

Calç aèria CL 90, en sacs

190,000

x 0,22000

=

41,80000

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380

x 103,30000

=

39,25400

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

D07J1100

m3

106,25560
1,00 %

125,50654

COST EXECUCIÓ MATERIAL

125,50654

Rend.: 1,000
Unitats

116,72000
Preu

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,17819

COST DIRECTE

Pasta de guix B1

Subtotal:

106,25560

Parcial

A001E001

Manobre guixaire

1,000

/R x 19,52000

=

Subtotal:
Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

800,000

x 0,12000

=

96,00000

B0111000

m3

Aigua

0,600

x 1,67000

=

1,00200

DESPESES AUXILIARS

97,00200
1,00 %

€
Import

h

Gruista

1,000

/R x 23,85000

=

23,85000
23,85000

23,85000

Maquinària
C1502221

kg

Parcial

Subtotal:
19,52000

Materials
B0521100

66,30
Preu

19,52000
19,52000

Subtotal:

Rend.: 1,000
Unitats

A012T000
h

GRUA ELEVADOR MOVIL PER PUJADA DE
MATERIAL A COBERTA

19,58775

Ma d'obra

Ma d'obra
A0149000

h

18,65500
18,65500
0,93275

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€
Import

18,65500

h

Camió grua per a treballs generals, neteja i transport
d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9
d'abast horitzontal i 25 kNm de moment d'elevació

1,000

/R x 39,29000

=

Subtotal:

39,29000

39,29000

39,29000

97,00200
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,19520

COST DIRECTE

116,71720

COST EXECUCIÓ MATERIAL

116,71720

63,14000
3,15700

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
BG1B0862

u

Armari de polièster de 750x750x300 mm, amb porta i
finestreta, muntat superficialment

66,29700

Rend.: 1,000
Unitats

584,65
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,380

/R x 23,26000

=

8,83880

A013H000

h

Ajudant electricista

0,380

/R x 19,96000

=

7,58480

Subtotal:

16,42360

Materials
BG1B0860

u

Armari de polièster de 750x750x300 mm, amb porta i
finestreta

1,000

x 535,18000

=

535,18000

16,42360
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PARTIDES D'OBRA

Part proporcional d'accessoris per a armaris de
polièster

1,000

x 4,96000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

540,14000

m3

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

540,14000

1,50 %

0,24635

5,00 %

556,80995
27,84050

P-5

E4592018

ML

584,65045

Rend.: 1,000

20,04

Manobre

Preu

Parcial

1,000

/R x 18,80000

=

Subtotal:

€

E2R540C0

m3

BB12DFBC ML

18,80000

0,28200

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

19,08200
0,95410

Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor d'1 m3 de capacitat

20,03610

Rend.: 1,000

49,29

Preu

Parcial

1,000

/R x 46,94000

=

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m3

Barana abatible perimetral a tot el camp fotovoltàic
instal·lat, segons indicacions del projecte

1,000

x 80,20000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-6

EB92S50A

u

Caràcter numèric, d'alumini cromat, de 60 mm
d'alçària, col·locat amb adhesiu

46,94000

Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

80,20000
4,01000

5,00 %

84,21000

Rend.: 1,000

5,06
Preu

Import

Parcial

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,080

/R x 23,26000

=

1,86080

A013M000

h

Ajudant muntador

0,080

/R x 19,99000

=

1,59920

Subtotal:
BB92S50A

46,94000

u

Caràcter numèric, d'alumini cromat, de 60 mm
d'alçària, per a col·locar amb adhesiu

€
Import

3,46000

13,39

x 1,31000

=

Subtotal:

49,28700

Rend.: 1,000

1,000

3,46000

€

1,31000
1,31000

1,31000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,05190

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

4,82190
0,24110

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-7
Preu

Parcial

EB93A010

m2

Import

Cartell per a informació d'Edifici amb instal·lació
fotovoltàica de lamel·les d'alumini anoditzat, amb
acabat de pintura no reflectora, fixat

0,170

x 75,00000

=

12,75000

5,06300

Rend.: 1,937

Unitats
Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

80,20000

Ma d'obra

46,94000
2,34700

5,00 %

Unitats
t

80,20000
80,20000

Unitats

€

Materials
B2RA6580

=

COST EXECUCIÓ MATERIAL

46,94000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E2RA6580

Import

Materials
Subtotal:

P-4

Parcial

Subtotal:

1,50 %

Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus inerts o no especials

Preu

€

18,80000

Maquinària
m3

84,21

Unitats

Import

DESPESES AUXILIARS

Unitats
C1RA1100

Rend.: 1,000

18,80000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-3

SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ BARANA ABATIBLE
PERIMETRAL A TOT EL CAMP FOTOVOLTÀIC
INSTAL·LAT
SEGONS
INDICACIONS
DEL
PROJECTE

13,38750

Materials
Unitats

h

12,75000
0,63750

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra
A0140000

8

4,96000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E2R24200

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

BGW1B000 u

P-2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

198,11

Preu

Parcial

12,75000

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,450

/R x 18,80000

=

4,36758

A0121000

h

Oficial 1a

0,450

/R x 18,00000

=

4,18172

Subtotal:
Subtotal:

€

12,75000

8,54930

Materials
BBM31110

m2

Cartell per a informació corporativa de lamel·les
d'alumini anoditzat, amb acabat de pintura no
reflectora

1,000

x 180,00000

=

180,00000

8,54930
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PARTIDES D'OBRA

180,00000

m2

180,00000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,12824

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EB93B010

Pàg.:

Cartell per a informació corporativa de lamel·les
d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura no
reflectora, fixat al suport

Rend.: 0,443

Preu

Subtotal:

0,11029

188,67754
9,43388

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

18,97509
0,94875

198,11142

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

P-10

EG1PU1A0

U

Import

Ma d'obra
h

Manobre

0,450

/R x 18,80000

=

19,09707

A0121000

h

Oficial 1a

0,450

/R x 18,00000

=

18,28442

Subtotal:

37,38149

SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE 3 QUADRES DE
PROTECCIONS ELÈCTRIQUES, DE C.C, DE AC I
DE MESURA TM01. SEGONS DETALL PROJECTE,
INCLOU TOTS ELS ELEMENTS PER LA SEVA
INSTAL·LACIÓ, CONNEXIÓ I POSADA EN MARXA.

Cartell per a informació corporativa de lamel·les
d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura no
reflectora

1,000

x 150,76000

=

Unitats

37,38149

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-9

EFA1A582

m

Per a pressa d'aigua, Tub de PVC de 75 mm de
diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió
nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.
Inclou tots els accessoris per a la seva instal·lació i
connexió a la xarxa existent

A013H000

h

Ajudant electricista

1,000

/R x 19,96000

=

45,57078

A012H000

h

Oficial 1a electricista

1,000

/R x 23,26000

=

53,10502

5,00 %

188,70221
9,43511

Unitats

H

19,92

Parcial

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,170

/R x 23,26000

=

3,95420

h

Ajudant muntador

0,170

/R x 19,99000

=

3,39830

Subtotal:

7,35250

98,67580

1,000

/R x 20,10000

=

Subtotal:

45,89041

U

QUADRE DE PROTECCIONS DE CC HOMOLOGAT
PER A 12 LINIES DE PANELLS SOLARS,
COMPOST PER 16 PORTAFUSIBLES
SECCIONADORS EN CÀRREGA I FUSIBLE
EXTRAIBLES DE 16A PER CADA LINIA
INDEPENDENT POSITIU I NEGATIU. PIA
SECCIONADOR I PROTECCIÓ SOBRETENSIONS
1000Vcc PER CADA SÈRIE

1,000

x 580,00000

=

580,00000

BGY38016

U

QUADRE DE PROTECCIONS DE AC COMPOST
1,000
PER: INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÀTIC DE
50A IV, PROTECCIÓ DE SOBRETENSIÓ 100V ca
SECCIONABLE AMB PIA DE 20A I 2
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE 25A IV, UN PER
CADA INVERSOR.

x 620,00000

=

620,00000

BGY38015

U

QUADRE DE PROTECCIONS I MESURA TM01
HOMOLOGAT, AMB INTERRUPTOR 63 A iV, I AMB
FUSSIBLES 80 A. COMPTADOR TRIFÀSIC
BIDIRECCIONAL HOMOLOGAT PER Cia.
ELÈCTRICA

x 800,00000

=

800,00000

Import

7,35250

1,000

Subtotal:

Materials
BFA1A580

Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma
UNE-EN 1452-2

1,020

Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de PVC-U a pressió, de 75 mm de diàmetre nominal
exterior, unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat

1,000

u

Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de
diàmetre interior

0,750

x 1,39000

=

1,04250

BFWA1A80 u

Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 75 mm
de diàmetre nominal exterior, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica

0,300

x 23,43000

=

7,02900

BFYA1A80

B0A72L00

m

u

x 3,04000

x 0,34000

=

=

98,67580

45,89041

BGY38012

€

Ma d'obra
A013M000

Import

45,89041

Materials

198,13732

Preu

CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T

150,76000
0,56072

Rend.: 1,000

Parcial

€

Maquinària

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Preu

Subtotal:

150,76000

150,76000

2.251,79

Ma d'obra

C1501700
Subtotal:

19,92384

Rend.: 0,438

Materials
m2

11,51230

1,50 %

Parcial

A0140000

11,51230

DESPESES AUXILIARS

198,14

Unitats

BBM35110

10

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-8

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

3,10080

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2.000,00000

2.144,56621
107,22831

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,34000
P-11

EG312172

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment

Ma d'obra

2.251,79452

Rend.: 1,000

Unitats

2.000,00000

4,64

Preu

Parcial

€

Import

FOTOVOLTAICA ESCOLA NABÍ

FOTOVOLTAICA ESCOLA NABÍ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

11

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,050

/R x 23,26000

=

1,16300

h

Ajudant electricista

0,050

/R x 19,96000

=

0,99800

Subtotal:

Subtotal:

2,16100

2,16100

Materials
m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020

x 2,18000

=

2,22360

P-14

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,22360

m

Cable Unipolar amb conductors de coure amb
designació UNE RV-K de XLPE i específic solar
1,8KV, per cada sèrie dels mòduls fins a quadre de
protecció CC, secció 2x6mm2

EG312574

1,50 %

0,03242

5,00 %

4,41702
0,22085

2,04

Preu

Parcial

h

Ajudant electricista

0,010

/R x 19,96000

=

0,19960

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,001

/R x 23,26000

=

0,02326

Subtotal:

6,79353
0,33968

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar,
de secció 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

1,100

x 1,56000

Preu

Parcial

/R x 23,26000

=

1,16300

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050

/R x 19,96000

=

0,99800

Subtotal:

€
m

0,22286

=

1,71600

1,71600

1,71600

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00334

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

1,94220
0,09711

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar,
de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment

2,03931

Rend.: 1,000

7,13

Preu

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,040

/R x 23,26000

=

0,93040

A013H000

h

Ajudant electricista

0,040

/R x 19,96000

=

0,79840

Subtotal:

1,72880

Materials
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar,
de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

10,17

0,050

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar,
de secció 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

€

Import

2,16100

2,16100

1,020

x 7,35000

1,020

x 4,94000

=

5,03880

=

€

Import

P-15

EG320001

Ut

P-16

EGE1E011

ML

1,72880

7,49700

7,49700

7,49700

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03242

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

9,69042
0,48452
10,17494

€
INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ DEL CONDUCTOR PE
Rend.: 1,000
500,00
(TERRA) DEL SISTEMA ESTRUCTURA ESTÀTICA
DELS PANELLS FINS PEU TERRA DE L'EDIFICI.
INCLOU 1 PIQUETES DE 2 METRES DIAM 14 mm
Cu I BRIDA CONNEXIÓ. CABLE UNIPOLAR Cu
AMB
AÏLLAMENT
(GROC/VERD)
ENTRE
ESTRUCTURA ALUMINI, CABLE DE 6 mm2. I DE
COBERTA A ARQUETA 15 m. de 10 mm2 FINS A
CAIXA SECCIONADORA COMPROVACIÓ TERRA I
35 mm2 NU FINS A PIQUETA
______________________________________________________________________________________________________________
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ ESTRUCTURA
ESTÁTICA D'ALUMINI
PER FOTOVOLTÀICA
SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE
PROJECTE, FORMADA PER:

Ma d'obra

m

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

BG312560

7,13321

Subtotal:

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

5,00 %

Oficial 1a electricista

Import

0,22286

Subtotal:

EG312562

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

h

Materials

P-13

0,02593

A012H000

BG312570

A013H000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció
2 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,50 %

Materials
Unitats

m

DESPESES AUXILIARS

Unitats

Ma d'obra

BG319250

5,03880

Ma d'obra

4,63787

Rend.: 1,000

m

2,22360

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG3121A9

5,03880

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:

P-12

12

PARTIDES D'OBRA

A013H000

BG312170

Pàg.:

56 UNITATS BARRA SUBJECCIÓ MÒDULS D'
ALUMINI (BARRES DE LONGITUD 4,2M)
94 UNITATS DE BARRA SUPORT D' ALUMINI
(BARRES DE LONGITUD ENTRE 0,9 I 3,493M )
155 UNITATS DE BARRES SOPORTE PLANA
1,3M, PER FIXACIÓ ENTRE FILES,R (LONGITUS
BARRA 1,3 M) , ACCESSORIS I CARGOLERIA
INCLOU
FIXACIONS
DE
MUNTATGE,
CARGOLS/FEMELLA, KITS EMPALME, TAPS
PLÀSTIC, PINCES, SEGONS INDICACIONS DELS
PLÀNOLS DE REFERÈNCIA DE DETALL DEL
PROJECTE. SOBRE QUALSEVOL ESTRUCTURA

Rend.: 0,297

102,56

€

FOTOVOLTAICA ESCOLA NABÍ

FOTOVOLTAICA ESCOLA NABÍ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

13

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

14

PARTIDES D'OBRA

QUE S'INDIQUI AL PROJECTE. INCLOU
QUALSEVOL ACCESSORI O MEDI ANNEXE PER
LA SEVA CORRECTE INSTAL·LACIÓ I PROCÉS
CONSTRUCTIU SOBRE LA PÈRGOLA. SEGONS
INDICACIONS DE LA D.F.

ESTRUCTURA QUE S'INDIQUI AL PROJECTE.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
Unitats

Preu

Parcial

Import

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200

/R x 23,26000

=

16,73381

A013H000

h

Ajudant electricista

0,330

/R x 19,96000

=

23,69353

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,220

/R x 19,96000

=

14,78519

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,100

/R x 23,26000

=

7,83165

Subtotal:

22,61684

Subtotal:

H

CAMIÓ GRUA

0,200

/R x 28,65000

=

Subtotal:

C1503000

H

ML

ESTRUCTURA ESTÁTICA D'ALUMINI PER
FOTOVOLTÀICA SEGONS ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES DE PROJECTE, , FORMADA PER:

1,000

x 55,18000

=

0,250

=

Subtotal:
BGY8009

U

19,29293

SUMINISTRE MODUL DE PLACA SOLAR
POLICRISTAL·LINS 285wP, DE DIMENSIONS
1665X950X38 MM, SEGONS ESPECIFICACIONS
DE PROJECTE

1,000

=

Subtotal:
A001E001

h

GRUA ELEVADOR MOVIL PER PUJADA DE
MATERIAL A COBERTA

0,350

x 63,14000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

=

22,09900

P-18

EGE2U001

U

SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ CONJUNT DE
INVERSORS SEGONS INDICACIONS DIRECCIÓ
FACULTATIVA, INCLOU BANCADA, CONNEXIONS
I FUSIBLES
SEGONS INDICACIONS PLEC I
PLANOLS PROJECTE

313,20527

Rend.: 0,036

Unitats

11.113,08

Preu

Parcial

0,600

55,18000

% s 97,09000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ MODUL DE PLACA
SOLAR
POLICRISTAL·LINS
285wP,
DE
DIMENSIONS 1665X950X38 MM, SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, TRANSPORT I
COL·LOCACIÓ COMPLERTA, INCLOU TOTS ELS
ELEMENTS QUE DETALLI EL PROJECTE DE
CONNECTORS I CABLEJAT, INCLOU TAMBÉ LA
COL·LOCACIÓ
SOBRE
QUALSEVOL

€

Import

Ma d'obra

=

Subtotal:

U

22,09900
298,29073
14,91454

5,00 %

55,18000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

1,000

/R x 23,26000

=

646,11111

A013H000

h

Ajudant electricista

1,000

/R x 19,96000

=

554,44444

Subtotal:

EGE1U012

210,00000

22,09900

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Altres
DESPESES AUXILIARS

210,00000

210,00000

Subtotal:

Subtotal:
U

25,76439

Partides d'obra

INCLOU FIXACIONS DE MUNTATGE,
CARGOLS/FEMELLA, KITS EMPALME, TAPS
PLÀSTIC, PINCES, SEGONS INDICACIONS DELS
PLÀNOLS DE REFERÈNCIA DE DETALL DEL
PROJECTE. SOBRE QUALSEVOL ESTRUCTURA
QUE S'INDIQUI AL PROJECTE. INCLOU
QUALSEVOL ACCESSORI O MEDI ANNEXE PER
LA SEVA CORRECTE INSTAL·LACIÓ I PROCÉS
CONSTRUCTIU SOBRE LA PÈRGOLA. SEGONS
INDICACIONS DE LA D.F.

%NAAA

25,76439
25,76439

x 210,00000

55,18000

56 UNITATS BARRA SUBJECCIÓ D' ALUMINI
(BARRES DE LONGITUD 4,2M)
94 UNITATS DE BARRA SUPORT D' ALUMINI
(BARRES DE LONGITUD ENTRE 0,9 I 3,493M )
155 UNITATS DE BARRES SOPORTE LIGHT U07
PLANA 1,3M, PER FIXACIÓ ENTRE
FILES,(LONGITUS BARRA 1,3 M) , ACCESSORIS I
CARGOLERIA

P-17

/R x 28,65000

Materials

Materials
BGY38004

CAMIÓ GRUA

22,61684

19,29293
19,29293

40,42734

Maquinària

Maquinària
C1503000

40,42734

Rend.: 0,278

0,58254
0,58254

5,00 %

1.200,55555

1.200,55555

Maquinària
C1501700

0,58254
97,67231
4,88362
102,55593
313,21

H

CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T

1,000

/R x 20,10000

=

Subtotal:

558,33333
558,33333

Materials
BGY38009

U

INVERSOR TIPUS FRONIUS SYMO 20.0-3-M O
SIMILAR 20W. SEGONS ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES DEL PROJECTE. INCLOU SISTEMA
DE MONITORITZACIÓ

1,000

x 4.700,00000 =

4.700,00000

BGY38010

U

INVERSOR TIPUS FRONIUS SYMO 15.0-3-M
LIGHT 17 KW O SIMILAR. SEGONS
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL PROJECTE.
INCLOU SISTEMA DE MONITORITZACIÓ

1,000

x 4.125,00000 =

4.125,00000

€

558,33333

FOTOVOLTAICA ESCOLA NABÍ

FOTOVOLTAICA ESCOLA NABÍ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

15

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

8.825,00000

m3

Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

8.825,00000
10.583,88888
529,19444

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Rend.: 1,000

127,73

A0129000

h

Oficial 1a guixaire

0,143

/R x 23,38000

=

3,34334

A0149000

h

Manobre guixaire

0,071

/R x 19,52000

=

1,38592

Subtotal:

h

Manobre

€

kg

Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,798

x 0,12000

=

0,09576

D07J1100

m3

Pasta de guix B1

0,0202

x 116,71720

=

2,35769

Subtotal:
Preu

Parcial

6,375

/R x 18,80000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

119,85000
119,85000

Paret estructural de maó ceràmic massís d'elaboració
mecànica de 29 cm de gruix, HD, R-15 de
290x140x50 mm, per a revestir i de categoria I,
segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter
de ciment CEM II, de dosificació 1:0,5:4, (10 N/mm2),
elaborat a l'obra i amb una resistència a compressió
de 6 N/mm2

119,85000

1,50 %

1,79775

5,00 %

121,64775
6,08239

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m3

P-19

KG2A3LQ4

m

127,73014

Rend.: 1,000

455,78

€

Preu

Parcial

A0122000

h

Oficial 1a paleta

8,500

/R x 22,51000

=

191,33500

A0140000

h

Manobre

4,250

/R x 18,80000

=

79,90000

Import

Subtotal:

271,23500

D070A8B1

m3

Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de
290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

421,300

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,2364

x 0,30000

=

x 125,50654

=

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m2

Enguixat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix
B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma
UNE-EN 13279-1

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

7,30094
0,36505
7,66599

Rend.: 1,000

13,93

Preu

Parcial

A013H000

h

Ajudant electricista

0,066

/R x 19,96000

=

1,31736

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,066

/R x 23,26000

=

1,53516

156,05975

Part proporcional d'accessoris per a canals
plàstiques, d'amplària entre 170 i 230 mm

1,000

x 0,37000

=

0,37000

BG2A3LQ3 m

Canal UNEX U23 exterior blanca 200x60 mm per
distribució cablejat

1,000

x 10,00000

=

10,00000

Subtotal:

KG2AUE03

u

156,05975

434,07563
21,70378

7,67

Parcial

€

Import

2,85252

10,37000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04279

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

13,26531
0,66327

Suministre i instal·lació de 3 Equip de comptatge
Trifàsic bidireccional per consum, en armari
prefabricat homologat, inclou 1 armari i la seva
col·locació

13,92857

Rend.: 1,000

Unitats

2.861,76

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

455,77941

Preu

10,37000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,78088

5,00 %

Import

2,85252

BGW2AB00 u

271,23500

2,50 %

€

Materials

29,66975

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

0,11823

Unitats

126,39000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K8121112

2,50 %

Ma d'obra

P-20
Subtotal:

2,45345

DESPESES AUXILIARS

SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ CANAL UNEX U23X
EXTERIOR BLANCA 200X60 PER DISTRIBUCIÓ
CABLEJAT FINS A SALA TÈCNICA ENTRE EQUIPS
AMB
SEPARACIÓ
PER
CABLEJAT
COMUNICACIONS, INCLOU INSTAL·LACIÓ

Materials
u

2,45345

Subtotal:
Unitats

4,72926

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra

B0F17251

4,72926

B0521200

Ma d'obra

K4F26D7L

16

Materials

11.113,08332

Unitats
A0140000

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

K2148251

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

A013H000

h

Ajudant electricista

4,000

/R x 19,96000

=

79,84000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

4,000

/R x 23,26000

=

93,04000

Subtotal:

172,88000

Materials
BGW1N000 u

Part proporcional d'accessoris per a centralització de
comptadors

1,000

x 22,53000

=

22,53000

BG51UE03 u

Equip de comptatge Trifàsic Bidireccional segons
Plec i indicacions de projecte

3,000

x 656,89000

=

1.970,67000

172,88000

FOTOVOLTAICA ESCOLA NABÍ

FOTOVOLTAICA ESCOLA NABÍ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

17

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

1.993,20000

u

Armari de polièster de 750x750x300 mm, amb porta i
finestreta, muntat superficialment

1,000

x 556,80995

=

Subtotal:

1.993,20000

556,80995
556,80995

LQSRUBC2

u

556,80995

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

2,59320

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

2.725,48315
136,27416

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-21

SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE CONTRAPÉS DE
FORMIGÓ ENTRE 10KG i 85 KG, MESURES
VARIES SEGONS DETALL PROJECTE

2.861,75731

Rend.: 1,000

8,95

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,100

/R x 23,38000

=

2,33800

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,100

/R x 20,76000

=

2,07600

Subtotal:

4,41400

4,41400

Materials
BQSZUB20 u

SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE CONTRAPÉS DE
FORMIGÓ DE 85 KG, MESURES SEGONS DETALL
PROJECTE

1,000

x 4,00000

=

Subtotal:

4,00000

4,00000

4,00000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,11035

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

8,52435
0,42622

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-22

LY06D111

u

Tapar cala a dues cares de 0,125 m2 de superfície ,
enguixat a una cara i enrajolat amb rajola d'aplec o
recuperada a l'altre cara, inclòs pintura si fos
necessari

8,95057

Rend.: 1,000

Unitats

45,98

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0122000

Pàg.:

18

PARTIDES D'OBRA

Partides d'obra
BG1B0862

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

h

Oficial 1a paleta

1,870

/R x 22,51000

=

Subtotal:

42,09370
42,09370

Materials
B0F74240

u

Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

3,000

x 0,14000

=

0,42000

B0711010

kg

Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

0,700

x 0,28000

=

0,19600

B0710180

t

Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,002

x 33,99000

=

0,06798

B05A2102

kg

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, blanca

0,070

x 0,31000

=

0,02170

B0521100

kg

Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

3,000

x 0,12000

=

0,36000

42,09370

Subtotal:

1,06568

1,06568

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,63141

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

43,79079
2,18954

COST EXECUCIÓ MATERIAL

45,98032

FOTOVOLTAICA ESCOLA NABÍ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

19

PARTIDES ALÇADES

X1210302

Ut

€
Elements de seguretat i salut per l'obra. Implantació a
Rend.: 1,000
3.500,00
obra de les mesures de seguretat i salut necessàries,
en funció d'allò descrit al pla de seguretat i salut.
Inclou proteccions idividuals i colectives, senyalització
i vallat de l'obra, lloguer de equips necessaris WC i
casetes etc.,recursos preventius i tots els conceptes
necessaris per al total compliment dels principis de
l'acció preventive i de seguretat i salut.
______________________________________________________________________________________________________________
XPAUU010

Ut

XPAUU011

Ut

XPAUU036

Ut

XPAUU040

Ut

XPAUU043

Ut

€
REQUERIMENTS
DE
RESPONSABLES
Rend.: 1,000
3.500,00
MUNICIPALS EN FASE D'OBRA NO DESCRITS EN
PROJECTE
______________________________________________________________________________________________________________
€
TREBALLS D'ACABAT PER A COMPLEMENT DELS
Rend.: 1,000
3.200,00
TREBALLS
D'ADEQUACIÓ
DE
LA
INSTAL·LACIÓ.INCLOU MATERIAL I AJUDES
______________________________________________________________________________________________________________
€
TREBALLS DE POSTA EN MARXA, CONTROL I
Rend.: 1,000
850,00
COMUNICACIÓ I CONFIGURACIÓ DEL SISTEMA
FOTOVOLTÀIC REFERENT INVERSORS SISTEMA
PROGRAMACIÓ. INCLOU TAMBÉ LA POSTA EN
MARXA I CONFIGURACIÓ DEL SISTEMA
COMPLERT DE GENERACIÓ D'ENERGIA SEGONS
REQUERIMENTS DE LA PROPIETAT I LA D.F.
______________________________________________________________________________________________________________
€
SUBMINISTRAMENT,
MUNTATGE
I
Rend.: 1,000
3.500,00
PROGRAMACIÓ D'EQUIP DE MONITORATGE I
COMUNICACIÓ,
COMUNICACIÓ
AMB
LA
PLATAFORMA DE L'AJUNTAMENT PER L'ANÀLISI
D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. INCLOU:
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MODEM
GPRS.IP SEGONS INDICACIONS PROPIETAT
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE SISTEMA
COMPLERT
PLC
SEGONS
INDICACIONS
PROPIETAT
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE SONDA ,
CABLE
FTP,
CONCETRADOR/PASSAREL·LA
MODUS.-PSAB/SENTILO
AMB
LINUX,
ALIMENTADOR DE MEMÒRIES SD I USB
INCLOU
TOTES
LES
PROGRAMACIONS
NECESSARIES PEL SEU FUNCIONAMENT I
COMUNICACIÓ AMB LA PLATAFORMA, SEGONS
INDICACIONS PROPIETAT I D.F. INCLOU
CONFIGURACIÓ I POSTA EN MARXA DEL
SISTEMA
______________________________________________________________________________________________________________
€
Redacció de projecte de Legalització amb el certificat
Rend.: 1,000
850,00
i botlletí del tècnic instal·lador inclòs i la redacció del
projecte As Built de l'obra executada.
______________________________________________________________________________________________________________

AMIDAMENTS

FOTOVOLTAICA ESCOLA NABÍ

FOTOVOLTAICA ESCOLA NABÍ

AMIDAMENTS
Obra
Capítol
Capítol (1)

Pàg.:
01
01
01

1

AMIDAMENTS

09309-16 NABÍ
TREBALLS D'OBRA CIVIL
TREBALLS PER LA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Num.

Pàg.:

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

170,000

2
41665312

u

EFA1A582

Num.

LY06D111

u

1,000

3

EB93A010

EB93B010

m2

2

Cartell per a informació d'Edifici amb instal·lació fotovoltàica de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat de
pintura no reflectora, fixat

Num.

m2

u

Tipus

Obra
Capítol
Capítol (1)

3
4

[C]

[D]

[E]

[F]

Ut

TOTAL Fórmula

10,000
10,000
10,000
10,000
TOTAL AMIDAMENT

EGE1U012

Num.

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

20,000 C#*D#*E#*F#
20,000

U

SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ MODUL DE PLACA SOLAR POLICRISTAL·LINS 285wP, DE DIMENSIONS
1665X950X38 MM, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE,
TRANSPORT I COL·LOCACIÓ
COMPLERTA, INCLOU TOTS ELS ELEMENTS QUE DETALLI EL PROJECTE DE CONNECTORS I
CABLEJAT, INCLOU TAMBÉ LA COL·LOCACIÓ SOBRE QUALSEVOL ESTRUCTURA QUE S'INDIQUI AL
PROJECTE.

TREBALLS D'ACABAT PER A COMPLEMENT
INSTAL·LACIÓ.INCLOU MATERIAL I AJUDES

DELS

[C]

[D]

[E]

[F]

128,000

01
02
02

128,000 C#*D#*E#*F#
128,000

09309-16 NABÍ
INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
ESTRUCTURAS

TREBALLS

D'ADEQUACIÓ

DE

LA
LQSRUBC2

u

1,000
Text

Tipus

1

de 984kg
de 60 kg
3 de 36 kg

09309-16 NABÍ
TREBALLS D'OBRA CIVIL
TREBALLS DE MILLORA DEL MANTENIMENT

SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE CONTRAPÉS DE FORMIGÓ ENTRE 10KG i 85 KG, MESURES VARIES
SEGONS DETALL PROJECTE

2

[C]

[D]

23,000
80,000
26,000

2,000

[E]

[F]

2
E4592018

ML

SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ BARANA ABATIBLE PERIMETRAL A TOT EL CAMP FOTOVOLTÀIC
INSTAL·LAT SEGONS INDICACIONS DEL PROJECTE

EUR

EGE1E011

ML

TOTAL Fórmula

46,000 C#*D#*E#*F#
80,000 C#*D#*E#*F#
26,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

1,000

Num.

01
01
02

Tipus

Obra
Capítol
Capítol (1)

1
AMIDAMENT DIRECTE

Text

TOTAL AMIDAMENT

REQUERIMENTS DE RESPONSABLES MUNICIPALS EN FASE D'OBRA NO DESCRITS EN PROJECTE

Ut

Obra
Capítol
Capítol (1)

TOTAL Fórmula

09309-16 NABÍ
INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
MÒDULS

1

40,000

AMIDAMENT DIRECTE
XPAUU011

01
02
01

1,000

10,000
10,000
10,000
10,000

2

7

[F]

20,000

Caràcter numèric, d'alumini cromat, de 60 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu

Text

XPAUU010

[E]

Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura no reflectora,
fixat al suport

1

6

[D]

TOTAL AMIDAMENT

1

EB92S50A

[C]

2,000

AMIDAMENT DIRECTE
5

Tipus

1,000

AMIDAMENT DIRECTE
4

Text

Tapar cala a dues cares de 0,125 m2 de superfície , enguixat a una cara i enrajolat amb rajola d'aplec o
recuperada a l'altre cara, inclòs pintura si fos necessari
AMIDAMENT DIRECTE

170,000

Per a pressa d'aigua, Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió
elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment. Inclou tots els accessoris per a la seva instal·lació i connexió a la xarxa existent

Cala passatubs en paret d'obra de 30x30x30 cm amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor, inclou reposició d'elements enderrocats, no inclou pintura
AMIDAMENT DIRECTE

2

m

TOTAL Fórmula

170,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

2

SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ ESTRUCTURA ESTÁTICA D'ALUMINI
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE PROJECTE, FORMADA PER:

152,000
PER FOTOVOLTÀICA SEGONS

56 UNITATS BARRA SUBJECCIÓ MÒDULS D' ALUMINI (BARRES DE LONGITUD 4,2M)
94 UNITATS DE BARRA SUPORT D' ALUMINI (BARRES DE LONGITUD ENTRE 0,9 I 3,493M )
155 UNITATS DE BARRES SOPORTE PLANA 1,3M, PER FIXACIÓ ENTRE FILES,R (LONGITUS BARRA 1,3
M) , ACCESSORIS I CARGOLERIA
EUR

FOTOVOLTAICA ESCOLA NABÍ

FOTOVOLTAICA ESCOLA NABÍ

AMIDAMENTS

Pàg.:

3

AMIDAMENTS

Pàg.:

1

INCLOU FIXACIONS DE MUNTATGE, CARGOLS/FEMELLA, KITS EMPALME, TAPS PLÀSTIC, PINCES,
SEGONS INDICACIONS DELS PLÀNOLS DE REFERÈNCIA DE DETALL DEL PROJECTE. SOBRE
QUALSEVOL ESTRUCTURA QUE S'INDIQUI AL PROJECTE. INCLOU QUALSEVOL ACCESSORI O MEDI
ANNEXE PER LA SEVA CORRECTE INSTAL·LACIÓ I PROCÉS CONSTRUCTIU SOBRE LA PÈRGOLA.
SEGONS INDICACIONS DE LA D.F.
Num.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

80,000

1.600,000

1.600,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

EG312574

m

1.600,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

TOTAL Fórmula

AMIDAMENT DIRECTE

80,000 C#*D#*E#*F#
5
TOTAL AMIDAMENT

EG312562

m

4,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

80,000

AMIDAMENT DIRECTE
Obra
Capítol
Capítol (1)

01
02
03

09309-16 NABÍ
INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
INVERSORS

6

EG312172

m

4,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

1

EGE2U001

Num.

U

SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ CONJUNT DE
INVERSORS SEGONS INDICACIONS DIRECCIÓ
FACULTATIVA, INCLOU BANCADA, CONNEXIONS I FUSIBLES SEGONS INDICACIONS PLEC I PLANOLS
PROJECTE

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

01
02
04

Obra
Capítol
Capítol (1)

01
02
05

09309-16 NABÍ
INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
SAFATES I CAMINS DE CABLES

TOTAL Fórmula

1

1,000

KG2A3LQ4

Num.

09309-16 NABÍ
INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
CABLES DE BT, PROTECCIONS I XARXA DE TERRES

m

SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ CANAL UNEX U23X EXTERIOR BLANCA 200X60 PER DISTRIBUCIÓ
CABLEJAT FINS A SALA TÈCNICA ENTRE EQUIPS AMB SEPARACIÓ PER CABLEJAT COMUNICACIONS,
INCLOU INSTAL·LACIÓ

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

90,000

EG320001

Num.

Ut

Text

INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ DEL CONDUCTOR PE (TERRA) DEL SISTEMA ESTRUCTURA ESTÀTICA DELS
PANELLS FINS PEU TERRA DE L'EDIFICI. INCLOU 1 PIQUETES DE 2 METRES DIAM 14 mm Cu I BRIDA
CONNEXIÓ. CABLE UNIPOLAR Cu AMB AÏLLAMENT (GROC/VERD) ENTRE ESTRUCTURA ALUMINI,
CABLE DE 6 mm2. I DE COBERTA A ARQUETA 15 m. de 10 mm2 FINS A CAIXA SECCIONADORA
COMPROVACIÓ TERRA I 35 mm2 NU FINS A PIQUETA
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

2

EG1PU1A0

U

EG3121A9
Num.

Text

m

90,000

09309-16 NABÍ
INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
COMPTADORS

1

KG2AUE03

u

Suministre i instal·lació de 3 Equip de comptatge Trifàsic bidireccional per consum, en armari prefabricat
homologat, inclou 1 armari i la seva col·locació

1,000
AMIDAMENT DIRECTE

SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE 3 QUADRES DE PROTECCIONS ELÈCTRIQUES, DE C.C, DE AC I DE
MESURA TM01. SEGONS DETALL PROJECTE, INCLOU TOTS ELS ELEMENTS PER LA SEVA
INSTAL·LACIÓ, CONNEXIÓ I POSADA EN MARXA.
AMIDAMENT DIRECTE

3

01
02
06

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Capítol (1)

[F]

90,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

12,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Capítol (1)

Obra
Capítol
Capítol (1)

1,000

01
02
07

1,000

09309-16 NABÍ
INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
COMUNICACIONS

Cable Unipolar amb conductors de coure amb designació UNE RV-K de XLPE i específic solar 1,8KV, per cada
sèrie dels mòduls fins a quadre de protecció CC, secció 2x6mm2
Tipus

[C]

4

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR

EUR

FOTOVOLTAICA ESCOLA NABÍ

FOTOVOLTAICA ESCOLA NABÍ

AMIDAMENTS
1

XPAUU040

Pàg.:

Ut

SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I PROGRAMACIÓ D'EQUIP DE MONITORATGE I COMUNICACIÓ,
COMUNICACIÓ AMB LA PLATAFORMA DE L'AJUNTAMENT PER L'ANÀLISI D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.
INCLOU:
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MODEM GPRS.IP SEGONS INDICACIONS PROPIETAT
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE SISTEMA COMPLERT PLC SEGONS INDICACIONS PROPIETAT
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE SONDA , CABLE FTP, CONCETRADOR/PASSAREL·LA
MODUS.-PSAB/SENTILO AMB LINUX, ALIMENTADOR DE MEMÒRIES SD I USB
INCLOU TOTES LES PROGRAMACIONS NECESSARIES PEL SEU FUNCIONAMENT I COMUNICACIÓ AMB
LA PLATAFORMA, SEGONS INDICACIONS PROPIETAT I D.F. INCLOU CONFIGURACIÓ I POSTA EN
MARXA DEL SISTEMA
AMIDAMENT DIRECTE

2

XPAUU036

5

Ut

1,000

1,000

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol

1

TREBALLS DE POSTA EN MARXA, CONTROL I COMUNICACIÓ I CONFIGURACIÓ DEL SISTEMA
FOTOVOLTÀIC REFERENT INVERSORS SISTEMA PROGRAMACIÓ. INCLOU TAMBÉ LA POSTA EN
MARXA I CONFIGURACIÓ DEL SISTEMA COMPLERT DE GENERACIÓ D'ENERGIA SEGONS
REQUERIMENTS DE LA PROPIETAT I LA D.F.
AMIDAMENT DIRECTE

AMIDAMENTS

01
05

X1210302

Num.
2

Text

Ut

1

01
03

XPAUU043

Ut

Elements de seguretat i salut per l'obra. Implantació a obra de les mesures de seguretat i salut necessàries, en
funció d'allò descrit al pla de seguretat i salut. Inclou proteccions idividuals i colectives, senyalització i vallat de
l'obra, lloguer de equips necessaris WC i casetes etc.,recursos preventius i tots els conceptes necessaris per al
total compliment dels principis de l'acció preventive i de seguretat i salut.
Tipus

[C]

[D]

[E]

1,000

1

Num.

m3

Text

1,000 C#*D#*E#*F#

restes cablejat
demolicions
4 embalatges
5 altres

[C]

[D]

[E]

E2R540C0

m3

E2RA6580

m3

TOTAL Fórmula

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

12,000

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3
de capacitat
AMIDAMENT DIRECTE

3

[F]

1,000
1,000
5,000
5,000
TOTAL AMIDAMENT

2

1,000

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

1,000
1,000
5,000
5,000

3

1,000

09309-16 NABÍ
GESTIÓ DE RESIDUS

Tipus

2

TOTAL Fórmula

Redacció de projecte de Legalització amb el certificat i botlletí del tècnic instal·lador inclòs i la redacció del
projecte As Built de l'obra executada.

01
04

E2R24200

[F]

09309-16 NABÍ
ELABORACIÓ I RECULL DEL DOSSIER DOCUMENT FINAL D'OBRA

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol

12,000

09309-16 NABÍ
SEGURETAT I SALUT

TOTAL AMIDAMENT
Obra
Capítol

12,000

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

EUR

6

EUR

PRESSUPOST

FOTOVOLTAICA ESCOLA NABÍ

FOTOVOLTAICA ESCOLA NABÍ

PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

09309-16 NABÍ

Capítol

01

TREBALLS D'OBRA CIVIL

Capítol (1)

01

TREBALLS PER LA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

1

TOTAL

1 41665312

u

Cala passatubs en paret d'obra de 30x30x30 cm amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició
d'elements enderrocats, no inclou pintura (P - 1)

19,59

1,000

19,59

2 LY06D111

u

Tapar cala a dues cares de 0,125 m2 de superfície , enguixat a una
cara i enrajolat amb rajola d'aplec o recuperada a l'altre cara, inclòs
pintura si fos necessari (P - 22)

45,98

1,000

45,98

3 EB93A010

m2

Cartell per a informació d'Edifici amb instal·lació fotovoltàica de
lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat de pintura no reflectora, fixat
(P - 7)

198,11

2,000

396,22

4 EB93B010

m2

Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'acer galvanitzat i
pintat, amb acabat de pintura no reflectora, fixat al suport (P - 8)

198,14

1,000

198,14

5 EB92S50A

u

Caràcter numèric, d'alumini cromat, de 60 mm d'alçària, col·locat amb
adhesiu (P - 6)

5,06

40,000

202,40

6 XPAUU010

Ut

REQUERIMENTS DE RESPONSABLES MUNICIPALS EN FASE
D'OBRA NO DESCRITS EN PROJECTE (P - 0)

3.500,00

1,000

3.500,00

7 XPAUU011

Ut

TREBALLS D'ACABAT PER A COMPLEMENT DELS TREBALLS
D'ADEQUACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ.INCLOU MATERIAL I AJUDES
(P - 0)

3.200,00

1,000

3.200,00

TOTAL

Capítol (1)

01.01.01
01

09309-16 NABÍ

Capítol

01

TREBALLS D'OBRA CIVIL

Capítol (1)

02

TREBALLS DE MILLORA DEL MANTENIMENT

ML

2 EFA1A582

m

SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ BARANA ABATIBLE PERIMETRAL A
TOT EL CAMP FOTOVOLTÀIC INSTAL·LAT SEGONS INDICACIONS
DEL PROJECTE

84,21

170,000

14.315,70

Capítol (1)

Per a pressa d'aigua, Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal
exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou tots els
accessoris per a la seva instal·lació i connexió a la xarxa existent (P 9)

19,92

20,000

398,40

14.714,10

Obra

01

09309-16 NABÍ

Capítol

02

INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Capítol (1)

01

MÒDULS

U

SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ MODUL DE PLACA SOLAR
POLICRISTAL·LINS 285wP, DE DIMENSIONS 1665X950X38 MM,
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, TRANSPORT I
COL·LOCACIÓ COMPLERTA, INCLOU TOTS ELS ELEMENTS QUE
DETALLI EL PROJECTE DE CONNECTORS I CABLEJAT, INCLOU
TAMBÉ LA COL·LOCACIÓ SOBRE QUALSEVOL ESTRUCTURA
QUE S'INDIQUI AL PROJECTE. (P - 17)

313,21

128,000

40.090,88

EUR

2

40.090,88

01

09309-16 NABÍ

02

INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Capítol (1)

02

ESTRUCTURAS

1 LQSRUBC2

u

SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE CONTRAPÉS DE FORMIGÓ
ENTRE 10KG i 85 KG, MESURES VARIES SEGONS DETALL
PROJECTE (P - 21)

8,95

152,000

1.360,40

2 EGE1E011

ML

SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ ESTRUCTURA ESTÁTICA
D'ALUMINI PER FOTOVOLTÀICA SEGONS ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES DE PROJECTE, FORMADA PER:

102,56

80,000

8.204,80

56 UNITATS BARRA SUBJECCIÓ MÒDULS D' ALUMINI (BARRES
DE LONGITUD 4,2M)
94 UNITATS DE BARRA SUPORT D' ALUMINI (BARRES DE
LONGITUD ENTRE 0,9 I 3,493M )
155 UNITATS DE BARRES SOPORTE PLANA 1,3M, PER FIXACIÓ
ENTRE FILES,R (LONGITUS BARRA 1,3 M) , ACCESSORIS I
CARGOLERIA
INCLOU FIXACIONS DE MUNTATGE, CARGOLS/FEMELLA, KITS
EMPALME, TAPS PLÀSTIC, PINCES, SEGONS INDICACIONS DELS
PLÀNOLS DE REFERÈNCIA DE DETALL DEL PROJECTE. SOBRE
QUALSEVOL ESTRUCTURA QUE S'INDIQUI AL PROJECTE.
INCLOU QUALSEVOL ACCESSORI O MEDI ANNEXE PER LA SEVA
CORRECTE INSTAL·LACIÓ I PROCÉS CONSTRUCTIU SOBRE LA
PÈRGOLA. SEGONS INDICACIONS DE LA D.F. (P - 16)
Capítol (1)

01.02.02

9.565,20

Obra

01

09309-16 NABÍ

Capítol

02

INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Capítol (1)

03

INVERSORS

1 EGE2U001

U

Capítol (1)

SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ CONJUNT DE
INVERSORS
SEGONS INDICACIONS DIRECCIÓ FACULTATIVA, INCLOU
BANCADA, CONNEXIONS I FUSIBLES SEGONS INDICACIONS
PLEC I PLANOLS PROJECTE (P - 18)

11.113,08

1,000

01.02.03
01

09309-16 NABÍ

Capítol

02

INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Capítol (1)

04

CABLES DE BT, PROTECCIONS I XARXA DE TERRES

Ut

11.113,08

11.113,08

Obra

1 EG320001
1 EGE1U012

01.02.01

Capítol

TOTAL

01.01.02

Pàg.:

Obra

TOTAL

(P - 5)

TOTAL

Capítol (1)

7.562,33

Obra

1 E4592018

PRESSUPOST

INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ DEL CONDUCTOR PE (TERRA) DEL
SISTEMA ESTRUCTURA ESTÀTICA DELS PANELLS FINS PEU
TERRA DE L'EDIFICI. INCLOU 1 PIQUETES DE 2 METRES DIAM 14
mm Cu I BRIDA CONNEXIÓ. CABLE UNIPOLAR Cu AMB
AÏLLAMENT (GROC/VERD) ENTRE ESTRUCTURA ALUMINI, CABLE
DE 6 mm2. I DE COBERTA A ARQUETA 15 m. de 10 mm2 FINS A
CAIXA SECCIONADORA COMPROVACIÓ TERRA I 35 mm2 NU
FINS A PIQUETA (P - 15)

500,00

1,000

500,00

EUR

FOTOVOLTAICA ESCOLA NABÍ

FOTOVOLTAICA ESCOLA NABÍ

PRESSUPOST

Pàg.:

3

2 EG1PU1A0

U

SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE 3 QUADRES DE PROTECCIONS
ELÈCTRIQUES, DE C.C, DE AC I DE MESURA TM01. SEGONS
DETALL PROJECTE, INCLOU TOTS ELS ELEMENTS PER LA SEVA
INSTAL·LACIÓ, CONNEXIÓ I POSADA EN MARXA. (P - 10)

2.251,79

1,000

2.251,79

3 EG3121A9

m

Cable Unipolar amb conductors de coure amb designació UNE RV-K
de XLPE i específic solar 1,8KV, per cada sèrie dels mòduls fins a
quadre de protecció CC, secció 2x6mm2 (P - 12)

2,04

1.600,000

3.264,00

4 EG312574

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 14)

10,17

4,000

40,68

5 EG312562

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment (P - 13)

7,13

4,000

28,52

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment (P - 11)

4,64

6 EG312172

TOTAL

m

Capítol (1)

PRESSUPOST

01.02.04

55,68

2 XPAUU036

Capítol (1)

09309-16 NABÍ

Capítol

02

INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Capítol (1)

05

SAFATES i CAMINS DE CABLES

Capítol (1)

SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ CANAL UNEX U23X EXTERIOR
BLANCA 200X60 PER DISTRIBUCIÓ CABLEJAT FINS A SALA
TÈCNICA ENTRE EQUIPS AMB SEPARACIÓ PER CABLEJAT
COMUNICACIONS, INCLOU INSTAL·LACIÓ (P - 19)

01

09309-16 NABÍ

02

INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Capítol (1)

06

COMPTADORS

u

Capítol (1)

Suministre i instal·lació de 3 Equip de comptatge Trifàsic bidireccional
per consum, en armari prefabricat homologat, inclou 1 armari i la seva
col·locació (P - 20)

90,000

2.861,76

1,000

01.02.06
01

09309-16 NABÍ

Capítol

02

INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Capítol (1)

07

COMUNICACIONS

Ut

1.253,70

2.861,76

2.861,76

Obra

1 XPAUU040

1,000

01.02.07

850,00

4.350,00

01

09309-16 NABÍ

03

ELABORACIÓ I RECULL DEL DOSSIER DOCUMENT FINAL D'OBRA

Ut

Capítol

SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I PROGRAMACIÓ D'EQUIP DE
MONITORATGE I COMUNICACIÓ, COMUNICACIÓ AMB LA
PLATAFORMA DE L'AJUNTAMENT PER L'ANÀLISI D'EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA. INCLOU:
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MODEM GPRS.IP SEGONS
INDICACIONS PROPIETAT
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE SISTEMA COMPLERT PLC
SEGONS INDICACIONS PROPIETAT

1,000

01

09309-16 NABÍ

Capítol

04

GESTIÓ DE RESIDUS

1,000

850,00

1 E2R24200

m3

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 2)

20,04

12,000

240,48

2 E2R540C0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 3)

49,29

12,000

591,48

3 E2RA6580

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 4)

13,39

12,000

160,68

TOTAL

Capítol

01.04

992,64

Obra

01

09309-16 NABÍ

Capítol

05

SEGURETAT I SALUT

3.500,00

TOTAL

EUR

850,00

850,00

Obra

1 X1210302

3.500,00

Redacció de projecte de Legalització amb el certificat i botlletí del
tècnic instal·lador inclòs i la redacció del projecte As Built de l'obra
executada. (P - 0)
01.03

1.253,70

Capítol

TOTAL

13,93

01.02.05

Obra

1 KG2AUE03

850,00

Capítol

TOTAL

TOTAL

TREBALLS DE POSTA EN MARXA, CONTROL I COMUNICACIÓ I
CONFIGURACIÓ DEL SISTEMA FOTOVOLTÀIC REFERENT
INVERSORS SISTEMA PROGRAMACIÓ. INCLOU TAMBÉ LA
POSTA EN MARXA I CONFIGURACIÓ DEL SISTEMA COMPLERT
DE GENERACIÓ D'ENERGIA SEGONS REQUERIMENTS DE LA
PROPIETAT I LA D.F. (P - 0)

Obra

1 XPAUU043
01

m

Ut

6.140,67

Obra

1 KG2A3LQ4

4

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE SONDA , CABLE FTP,
CONCETRADOR/PASSAREL·LA MODUS.-PSAB/SENTILO AMB
LINUX, ALIMENTADOR DE MEMÒRIES SD I USB
INCLOU TOTES LES PROGRAMACIONS NECESSARIES PEL SEU
FUNCIONAMENT I COMUNICACIÓ AMB LA PLATAFORMA,
SEGONS
INDICACIONS
PROPIETAT
I
D.F.
INCLOU
CONFIGURACIÓ I POSTA EN MARXA DEL SISTEMA (P - 0)

TOTAL
12,000

Pàg.:

Capítol

Ut

Elements de seguretat i salut per l'obra. Implantació a obra de les
mesures de seguretat i salut necessàries, en funció d'allò descrit al pla
de seguretat i salut. Inclou proteccions idividuals i colectives,
senyalització i vallat de l'obra, lloguer de equips necessaris WC i
casetes etc.,recursos preventius i tots els conceptes necessaris per al
total compliment dels principis de l'acció preventive i de seguretat i
salut. (P - 0)
01.05

3.500,00

1,000

3.500,00

3.500,00

EUR

RESUM DE PRESSUPOST

FOTOVOLTAICA ESCOLA NABÍ

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol

01.01

TREBALLS D'OBRA CIVIL

22.276,43

Capítol

01.02

INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

75.375,29

Capítol

01.03

ELABORACIÓ I RECULL DEL DOSSIER DOCUMENT FINAL D'O

850,00

Capítol

01.04

GESTIÓ DE RESIDUS

992,64

Capítol

01.05

SEGURETAT I SALUT

Obra

01

09309-16 NABÍ

3.500,00
102.994,36

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
102.994,36
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

09309-16 NABÍ

102.994,36
102.994,36

EUR

ÚLTIM FULL

FOTOVOLTAICA ESCOLA NABÍ

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.............................................................................

102.994,36

13 % Despeses Generals SOBRE 102.994,36......................................................................

13.389,27

6 % Benefici Industrial SOBRE 102.994,36...........................................................................

6.179,66

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

21 % IVA SOBRE 122.563,29.................................................................................................

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
cent quaranta-vuit mil tres-cents un euros amb cinquanta-vuit cèntims
Sergi Pascual Cordovín
ETOP

Dijous, 28 de juny de 2018

122.563,29

25.738,29
148.301,58

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE
L'ADMINISTRACIÓ

ESCOLA NABÍ

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DE L'OBRA (PEM)
Costos directe (ma d'obra, material, maquinaria i despeses auxiliars de mà d'obra)
Costos indirectes (5% sobre costos directes)

102.994,36 €
97.844,64 €
5.149,72 €

SUBTOTAL

13.389,27 €
6.179,66 €
122.563,29 €

IVA (21%)

25.738,29 €

PEC+IVA

148.301,58 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

148.301,58 €

DESPESES GENERALS (13% PEM)
BENEFICI INDUSTRIAL (6% PEM)

CONTROL DE QUALITAT(1% PEC) IVA INCLÒS
DIRECCIÓ D'OBRA (5%PEC) IVA INCLÒS
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT(800€/MES)IVA INCLÒS

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

Sergi Pascual Cordovín
ETOP

Dijous, 28 de juny de 2018

1.483,02 €
7.415,08 €
2.904,00 €
160.103,67 €
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1.- NORMATIVA APLICABLE



Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 25OCT-1997

Serà d’aplicació




Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions complementàries i disposicions de la

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 10-NOV-1995

Generalitat de Catalunya


La llei 13/1995, de 18 de maig de Contractes de les Administracions Públiques



Codi Tècnic de l’Edificació
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda



B.O.E.: 31-ENE-1997


B.O.E.: 22-AGO-2008. Corrección errores: 24-DIC-2008


B.O.E.: 23-ABR-1997


B.O.E.: 23-ABR-1997


B.O.E.: 23-JUN-2011. Corrección errores: 23-JUN-2012


REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. B.O.E.:

B.O.E.: 23-ABR-1997


B.O.E.: 12-JUN-1997

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo
canales protectores de material plástico.



REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11-ABR-

19-FEB-1988

2006

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07



REAL DECRETO 299/2016, de 22 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 29-JUL-

Comercio. B.O.E.: 19-NOV-2008

2016

Legislació vigent de Prevenció de riscos laborals, Serveis de prevenció, Equips de protecció
individual, Medi ambient i condicions dels llocs de treball, Condicions mínimes de seguretat i
salut en els diversos sectors d’activitat, Normatives europees

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a campos electromagnéticos

REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y



Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto

RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. B.O.E.:



Utilización de equipos de protección individual
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

suplemento al nº 224, 18-SEP-2002


Manipulación de cargas
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC)
BT 01 a BT 51

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Instrucció d’Acer Estructural (EAE)
REAL DECRETO 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia

Señalización de seguridad en el trabajo
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Instrucció del Formigó Estructural "EHE”
REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia

Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 28-MAR-2006. Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008


Prevención de Riesgos Laborales



Utilización de equipos de trabajo
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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B.O.E.: 7-AGO-1997

3. Estesa de tubs de protecció i del cablejat per falsos sostres

Regulación de la subcontratación

4. Sol·licitud d’escomesa elèctrica per a provisional d´obra (si s’escau).

LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 19-OCT-2006

5. Instal·lació de línies de vida a la coberta.

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

6. Instal·lació d´estructura i muntatge de mòduls fotovoltaics, instal·lacions i mecanismes

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13-FEB-

elèctrics interiors. Connexions.

2008

7. Connexions de les canalitzacions i conductes elèctriques, presa de terra.

Evaluación ambiental

8. Muntatge dels equips electrònics

LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de Jefatura del Estado

9. Muntatge dels equips elèctrics a la sala tècnica.



Ordenances de l’Ajuntament de Barcelona

10. Connexions de Companyies elèctrica



Tota altra llei o normativa aplicable a la bona construcció d’obres d’urbanització

11. Proves elèctriques i posta en marxa del sistema.



El present plec de condicions tècniques



El Contractista no podrà modificar l’ordre d’execució indicat si no és amb l’expressa autorització de la
Direcció facultativa.

2.- COMPROVACIÓ DEL REPLANTEJAMENT

La comprovació del replantejament inclourà les zones d´actuació que serà situació d’equips a la Sala

4.- CONDICIONS D’EXECUCIÓ DE LES DIVERSES ACTIVITATS

tècnica, situació de mòduls fotovoltaics sobre la coberta Sandwich.
Abans d’executar una activitat, el Contractista requerirà l’autorització de la Direcció facultativa per
Les bases de replantejament es senyalaran mitjançant empremtes difícilment esborrables, que indicaran
les coordenades dels punts.

Les dades, cotes i punts fixats seran anotats en annex a l’Acta de Comprovació del Replantejament, que
s’adjuntarà a l’expedient de l’Obra. Es lliurarà còpia de l’annex al Contractista.

3.- PROGRAMA DE TREBALLS

emprar els materials de l’activitat així com el procés d’execució.
La Direcció facultativa podrà requerir al Contractista qualsevol assaig per determinar les propietats
físiques i mecàniques dels materials que formin part de l’ordenació de superfície.

La Direcció prohibirà la disposició de qualsevol material que consideri que no presenta les
característiques adequades definides en el present plec.

El Contractista, prèvia autorització de la Direcció facultativa posarà en coneixement de la Guardia
Urbana i requerirà la seva autorització amb l’anticipació que s’ordeni, totes aquelles activitats que

El programa de treballs correspondrà a les següents activitats:

provoquin una restricció parcial o total al trànsit de vehicles.

1. Vallat de l’obra.
2. Col·locació d´arquetes de servei (si s’escau).

El Contractista disposarà de la senyalització informativa, de seguretat, etc. que ordeni la Guardia
Urbana o la Direcció d’Obra, sent tota la despesa al seu càrrec.
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El Contractista disposarà els passos provisionals necessaris per permetre als vianants l’accés als

4.4.-

ACTA DE RECEPCIÓ

portals dels edificis i també als vehicles a través dels guals.
A la finalització de totes les obres incloses en aquest contracte s’emetrà un acte de recepció general de
l’obra.
4.1.-

DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES

En quant al desenvolupament dels treballs, les obres corresponents a la instal·lació de plaques solars a

A banda d’aquesta acta de recepció general, s’emetran actes de recepció parcials a la finalització de

la coberta del CEIP Alexandre Galí s’executarà en una fase, segons planificació lliurada per la D.F.

cadascuna de les actuacions, un cop la Direcció Facultativa hagi verificat l’acabament de l’obra en les
condicions establertes a l’inici de la mateixa.

4.2.-

ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG
Si l’acte de recepció conté aspectes a esmenar per part de l’adjudicatari, aquest haurà de subsanar les

Abans de l’inici de les obres es procedirà, juntament amb la Direcció Facultativa, a la comprovació de

deficiències contemplades en un termini màxim de 15 dies. En cas que no es compleixi aquest termini,

les bases de replanteig de les obres i se n’aixecarà la corresponent acta. Degut a les característiques de

això suposarà una falta greu.

les actuacions, es realitzarà un acte de replanteig general, a l’inici del contracte, i també es realitzaran
actes de replanteig parcials, a l’inici de cadascuna de les actuacions.

En cas que l’Ajuntament determini la necessitat d’executar les obres en dues o més fases, es podrà
realitzar un acte de recepció parcial de l’obra executada.

L’inici particular de cada actuació es realitzarà com a màxim 1 mes després de l’entrega, per part de la
DF del contracte, del projecte executiu de l’actuació, que serà desenvolupat per aquesta.
4.5.En tots els casos, la DF serà la que determini quin serà l’inici de les obres, ja que per motius de
necessitat, aquesta es pot avançar (fins un màxim de 15 dies) o retardar, en determinats casos, en
funció del desenvolupament del contracte i d’altres.

En cas que per necessitats, l’Ajuntament determini la necessitat d’executar les obres en fases, aquestes
s’hauran d’aturar en el punt que indiqui la D.F. i reiniciar-les quan aquesta indiqui, sense que això suposi
cap increment de cost.

4.3.-

L’EXECUCIÓ DELS REPLANTEIGS NECESSARIS PER A PORTAR L’OBRA ANIRAN A
CÀRREC DE L’ADJUDICATARI

MATERIALS I MITJANS DE L’ADJUDICATARI

L’adjudicatari haurà de facilitar en tot moment els materials o equips necessaris per l’execució de les
obres, encara que alguns d’ells poguessin no estar pressupostats al Quadres de Preus.

El personal serà en tot moment el necessari per a l’execució correcta de les operacions contemplades
en aquest contracte. La DF podrà rebutjar de forma raonada qualsevol de les persones adscrites a la
contracte per part de l’Adjudicatari; quan a criteri d’aquesta no reuneixi les condicions necessàries per a
l’execució satisfactòria de les tasques que tinguin encomanades.

La responsabilitat executiva dels treballs estarà a càrrec del Responsable del contracte, nomenat per
l’adjudicatari, el qual tindrà dedicació exclusiva al contracte i serà responsable de vetllar pel control i
compliment de les obres.

En cas de que hi hagués alguna discrepància, es farà constar a l’acta amb caràcter informatiu per
replantejar posteriorment els plànols d’execució d’obra.

Al responsable del contracte li correspondrà la representació que li pertoqui a l’adjudicatari davant
tercers per tot assumpte relatiu als treball objecte del contracte.
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Donat que algunes actuacions poden desenvolupar-se en festius o fora de l’horari habitual, caldrà que

4.6.-

CONTRATACIÓ D’ESCOMESES ELÈCTRIQUES

l’Adjudicatari estableixi la seva gestió de personal de manera que els treballs que s’hagin de dur a
terme, siguin atesos amb el mateix nivell de qualitat i diligència que els efectuats en horari de prestació

L’Adjudicatari, dins del desenvolupament normal de les obres haurà de contractar escomeses

normal, disposant de mecanismes d’avís i localització de personal necessari i que haurà d’aprovar la

elèctriques pel provisional d´obra , si s´escau.

Direcció Facultativa. Els preus no variaran en cap cas per raó de l’execució dels treballs segons les
condicions abans esmentades.
4.7.El vestuari del personal adscrit al contracte haurà de complir la legislació vigent en matèria de seguretat
i salut. La dotació del vestuari anirà a càrrec de l’Adjudicatari.

RETIRADA DE MOBILIARI URBÀ, SI S’ESCAU

El mobiliari que s’hagi d’enretirar degut al desenvolupament de les obres, encara que no estigui dins de
l’àmbit de l’obra, s’haurà de reposar abans de la finalització de l’obra. L’obra no es considerarà acabada
fins que no s’hagi reposat tota la senyalització.

El personal de l’Adjudicatari haurà de preservar la bona imatge de l’Ajuntament de Barcelona.
Així mateix, si les obres requereixen que els semàfors siguin desplaçats o traslladats, i s’han de
L’ incompliment dels aspectes referits en aquest apartat que hagi ofertat l’Adjudicatari, es considerarà

col·locar sobre suport provisional, aquest haurà d’acomplir els requisits mínims per aquest efecte, tant

una falta lleu i la seva reincidència falta greu.

de seguretat, com de maniobrabilitat i qualitat. Si no es complís això, suposaria una falta lleu.

L’adjudicatari disposarà d’un vehicle pel cap d’obra, nou i d’ús exclusiu pel contracte.

4.8.-

DESENVOLUPAMENT GENERAL DE L’OBRA

L’adjudicatari haurà d’acreditar la procedència dels materials que es puguin utilitzar, aportant les
mostres, i les dades necessàries, els quals hauran d’acomplir amb les característiques del Plec de

Qualsevol activitat que formi part d’una obra, que sigui classificada com a no conforme per la D.F. i que

Prescripcions Tècniques, altrament la Direcció Facultativa podrà rebutjar-los.

la seva reparació provoqui molèsties pels usuaris de la via pública, serà considerat falta greu.

L’Ajuntament de Barcelona es reserva el dret de subministrar qualsevol material que pugui posseir o

Qualsevol acció relativa a l’execució de l’obra, que ocasioni un risc pels usuaris de la via pública serà

adquirir.

considerat com a falta greu

L’Adjudicatari en presentar l’oferta per licitació necessariament haurà d’aportar garanties escrites del

Quan, degut a l’execució de l’obra, s’afecti accidentalment algun servei de companyia subministradora,

subministrament des de l’inici i durant tota la durada del contracte i satisfent totes les comandes que

es seguirà el protocol d’actuació que estableixi la D.F. o en el seu defecte el que la companyia afectada

s’hagin de fer, d’almenys dos proveïdors, de tot aquells materials implicats en els treballs objecte del

tingui per aquests casos. El no seguiment del protocol serà considerat falta greu.

contracte, en especial aquells materials relacionats directament amb la vialitat i l’enllumenat: vorades,
peces de guals homologats, panots, llosetes especials de vorera, suports d’enllumenat, llumeneres,
cables elèctrics, etc.

La neteja de l’obra es farà diàriament, tant de restes de l’obra com aliens. L’ incompliment reiterat
d’aquest punt serà considerat falta greu.

Les instal·lacions fixes o mòbils i magatzems de l’adjudicatari hauran d’acomplir les vigents normatives
mediambientals i de seguretat i salut en el treball.
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Tres setmanes abans de l’inici d’una obra el contractista presentarà un estudi (plànols i altres

5.2.-

PROJECTE FINAL D’OBRES (AS-BUILT)

documents) en què es consideraran les afectacions i les mesures pal·liatives a realitzar perquè els
vianants, els accessos d’escales de veïns, comerços i pàrquings, serveis i transports públics, tràfic rodat

En un termini no superior a un (1) més des de l’acabament de cada obra, l’adjudicatari estarà obligat a

i qualsevol activitat que es desenvolupi en la via pública estiguin afectats en el mínim possible. També

presentar els plànols de fi d’obra parcial (“as built parcial”) en suport paper i informàtic d’acord a les

es situarà en l’estudi les zones d’ocupació propis de l’obra. L’anomenat estudi serà presentat a la D.F.

especificacions que fixi la Direcció Facultativa segons el Plec de Condicions Tècniques aprovat pel

per la seva aprovació.

Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona de 10 de març de 1995 (Gaseta Municipal de 20-10-1995).

Per l’execució de l’obra s’intentarà ocupar el mínim espai possible i en qualsevol cas no està permès

Un cop finalitzades totes les obres, l’adjudicatari haurà de presentar un document final, on es reculli

l’aparcament de vehicles dins el recinte de l’obra. La reiteració en l’ incompliment d’aquest punt serà

totes les actuacions realitzades i s’incloguin tots els plànols de fi d’obra de cadascuna de les actuacions

considerat falta greu.

(“as built general”) en suport paper i informàtic, d’acord a les especificacions que fixi la Direcció
Facultativa segons el Plec de Condicions Tècniques aprovat pel Consell Plenari de l’Ajuntament de

Quan, degut a reclamacions fetes per veïns, la Direcció Facultativa o Medi Ambient determini, per

Barcelona de 10 de març de 1995 (Gaseta Municipal de 20-10-1995).

causes de mala execució d’alguna actuació o per altres causes, es podrà requerir a l’Adjudicatari la
resolució de la incidència en un termini de 48h com a màxim, a no ser que la DF indiqui un altre termini,
degut a la impossibilitat de fer-ho en 48h.

6.- ALTRES OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI

5.- DOCUMENTACIÓ A PREPARAR PER L’ADJUDICATARI
6.1.5.1.-

ABOCADORS – PUNTS VERDS

INFORME DE GESTIÓ
Tots el productes, materials, residus i deixalles que s’originen o es recullin per motiu de les obres del

Als efectes de seguiment i control, l’adjudicatari haurà de presentar un informe a la Direcció Facultativa

projecte seran transportades a càrrec de l’adjudicatari als corresponents abocadors o punts verds

amb la periodicitat, format i continguts que aquesta fixi i que contemplarà com a mínim els següents

autoritzats i plantes de reciclatge, excepte altra indicació de la Direcció Facultativa.

punts:


Gràfics actualitzats de seguiment del programa.

La Direcció Facultativa serà informada prèviament a la disposició, del destí de materials, residus, runes i



Grau d’acompliment del programa. Desviacions i mesures de correcció.

deixalles originats per les obres i podrà exigir canvis en el sistema i destí de la disposició dels residus.



Incidències econòmiques, temporals o d’altres tipus.
Els materials de recuperació o restes de paviments històrics susceptibles de reaprofitament es

Documentació fotogràfica de les obres (en format digital) il·lustrant detalls d’abans i després de l’obra.

dipositaran per l’adjudicatari i al seu càrrec on indiqui la Direcció Facultativa.

Medi Ambient podrà exigir l'ús d’altres sistemes audiovisuals per a ser emprats en alguna obra en
concret, anant a càrrec de l’adjudicatari les despeses necessàries. Així mateix del material resultant en

En tot cas l’adjudicatari estarà obligat a respectar la normativa vigent d’abocament i eliminació de

serà lliurada una còpia, com a mínim, a Medi Ambient.

residus, i especialment el Decret 201/94 i modificacions posteriors, així com a prendre les mesures
necessàries per evitar la contaminació de la natura i molt especialment de rius, llacs o dipòsits d’aigua.
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L’adjudicatari haurà de localitzar abocadors, punts verds, plantes de reciclatge i li correspon l’abonament

6.4.-

SENYALITZACIÓ I TANCAMENT DE LES OBRES

de les despeses derivades de la seva utilització.
L’adjudicatari, sense perjudici del compliment preceptiu de pla de seguretat i salut, vindrà obligat a
L’incompliment dels aspectes referits en aquest apartat serà considerat falta greu i la seva reincidència
constituirà una falta molt greu.

disposar i col·locar la senyalització necessària que garantitzi en tot moment la seguretat de vianants,
automobilistes i del propi personal de l’adjudicatari.

En aquest sentit com a mínim, haurà d’atenir-se al que estableixin el Manual de Qualitat de les Obres
6.2.-

ARBRAT I ESPÈCIES VEGETALS

aprovat per l’Ajuntament de Barcelona a 17 de maig de 1999 en la seva darrera revisió, l’Ordenança
Municipal de Circulació i el Codi de Circulació.

L’adjudicatari haurà de vetllar per la conservació i protecció de l’arbrat i espècies vegetals que puguin
estar temporalment dins la zona d’influència de l’obra, establint les mesures necessàries. Al respecte
s’atendrà al que contempla l’Ordenança General de Medi Natural aprovada pel Consell Plenari de març

Sense que això sigui limitatiu, l’adjudicatari haurà de col·locar les senyals precises per indicar la

de 1999 i el Manual de Qualitat de les Obres de 17 de maig de 1999 i revisions posteriors.

proximitat de l’obra, la circulació en la zona de treballs i els punts d’eventual perill per raó de la marxa
d’aquestes, tant en la zona d’obra com en els llindars i rodalies.

En cap cas es podrà abocar, temporalment o definitiva, runa o residus d’obra als escossells o als
parterres.

Tant l’adjudicatari com les empreses col·laboradores i proveïdors, s’atindran a les restriccions i
condicions que puguin ser imposades en la circulació de camions i maquinària per a zones urbanes i
accessos d’obra.

L’incompliment dels aspectes referits en aquest apartat serà considerat falta greu i la seva reincidència
constituirà una falta molt greu.
La senyalització que es col·loqui haurà d’estar en bon estat, no admetent-se en cap cas, tanques o
altres fetes malbé. En cas que això no es compleixi, comportarà una falta greu, en cas de reiteració,
6.3.-

RETOLACIÓ INFORMATIVA

L’adjudicatari estarà obligat a col·locar al seu càrrec, els cartells informatius de l’obra que disposi la

serà considerat falta greu.

Direcció Facultativa, així com també la retolació necessària per desviaments de trànsit.

La senyalització haurà d’anar acompanyada de nit de la corresponent il·luminació i abalisament.

No s’admetran cartells amb desperfectes, formats no exactament idèntics als establerts, incoherències o

Tot obstacle en la via pública, per motiu de les obres, tant en vorera com en calçada, haurà d’estar

en general, en mal estat de conservació.

perfectament tancat, independentment de que es tracti de personal treballant com de materials, runes,
maquinària, vehicles o unitats d’obra sense acabar, etc. i el tancament s’haurà de fer amb tanques
homologades d’acord al Manual de Qualitat de les Obres, suficientment estables, perfectament

L’incompliment dels punts inclosos en aquest apartat es considerarà falta greu i la seva reincidència
falta molt greu.

alineades i subjectes o arriostrades les unes amb les altres.
En cap cas es podrà deixar sense tancament i protecció, sots, rases i excavacions. Està prohibit també
l’ús de cintes de plàstic o d’altres elements de tancament no homologats.
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Durant l’execució de treballs de nit, el personal haurà d’anar proveït de vestuari amb elements
reflectants i que acompleixi la normativa vigent i les homologacions comunitàries.

L’Adjudicatari disposarà d’un sistema de gestió mediambiental, certificat ISO14001. Haurà de
comptabilitzar-lo amb el de Medi Ambient integrant-hi els aspectes mediambientals identificats com

Les despeses originades com a conseqüència de l’acompliment dels aspectes referits en aquest apartat

significatius i els requisits legals d’aquest.

aniran a càrrec de l’adjudicatari
L’incompliment dels punts inclosos en aquest apartat es considerarà falta greu i la seva reincidència

L’Adjudicatari haurà de complir totes les indicacions mediambientals que indiqui Medi Ambient i la DF,

falta molt greu.

així mateix les millores ambientals ofertades en el contracte.

6.5.-

Així mateix, l’adjudicatari haurà de disposar d’un tècnic de control mediambiental que faci el seguiment

OBLICACIONS MEDIOAMBIENTALS

de l’acompliment de les millores ambientals ofertades, i haurà de facilitar a l’Ajuntament i DF tota la
Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona té implantat un Sistema de Gestió Mediambiental d’acord

documentació mediambiental que es demani, sobretot pel que fa a càlcul de matèries primes

amb la Norma UNE-EN-ISO 14001, al qual es consideren els aspectes ambientals de les activitats

consumides, consums energètics, emissions de CO2 i residus produïts per cadascuna de les actuacions

pròpies executades directament o externalitzades mitjançant empreses contractades.

que es realitzin.

En la declaració pública de la seva Política Mediambiental, Medi Ambient es compromet a que totes les

Amb la periodicitat que fixi la Direcció Facultativa, l’Adjudicatari haurà de facilitar la documentació que

activitats externes i internes del Sector compliran acuradament les normatives ambientals, a l’aplicació

se li requereixi en termes de comprovants, certificacions o actualitzacions d’aquestes, contractes i

del principi de prevenció de la contaminació i a exigir que les contractes de serveis incorporin millores en

albarans amb gestors o proveïdors, etc.

el seu comportament mediambiental.
L’Ajuntament de Barcelona, a través de la Direcció Facultativa podrà practicar sense previ avís una
L’Adjudicatari, d’acord al que contempla l’esmentat sistema, està obligat al compliment d’aquesta

comprovació interna a instal·lacions, magatzems i oficines de l’Adjudicatari, el qual estarà obligat a

Política mediambiental.

atendre i facilitar aquesta tasca i lliurar d’immediat la documentació i altra informació que se li requereixi.

En l’annex hi figuren la Política Mediambiental de Medi Ambient, els aspectes mediambientals

L’Adjudicatari s’obliga a subministrar informació immediata a la Direcció Facultativa sobre qualsevol

identificats com significatius i els requisits legals aplicables que l’Adjudicatari estarà obligat a complir,

incident que es produeixi en el curs de l’obra o treball encomanat.

tant en els treballs propis o auxiliars del contracte, com en magatzems, vehicles, maquinària, oficines i
altres instal·lacions relacionades amb l’objecte d’aquesta i que podran ser objecte de modificació durant
el transcurs del contracte.

Davant de qualsevol incompliment d’aquestes condicions, la Direcció Facultativa podrà procedir a la
suspensió dels treballs, i les pèrdues que se’n derivin seran assumides per l’Adjudicatari, sense perjudici
de les sancions que s’apliquin.

L’Adjudicatari estarà obligat a complir els procediments de comunicació, registre, control operacional,
tractaments de no conformitat, etc. que a l’inici del contracte, estableixi la Direcció Facultativa en relació
a les obligacions dimanades de l’aplicació del Sistema Mediambiental abans esmentat. L’incompliment
d’aquest apartat suposarà una falta lleu i la reincidència, una falta greu.

Una no conformitat detectada per la Direcció Facultativa que, havent estat notificada a l’Adjudicatari a
través del procediment establert, no hagi estat resolta en qualitat i temps fixats, donarà lloc a una sanció
greu i la reincidència es considerarà falta molt greu.
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Sense perjudici del paràgraf anterior, la detecció d’un incompliment de la normativa legal referida en els

La Direcció Facultativa podrà exigir la desconstrucció i conseqüent construcció, sense cap cost per

requisits legals que suposi una afectació greu al medi ambient, serà considerada falta greu i la seva

l’Ajuntament de Barcelona, de les obres o unitats d’obra que consideri defectuoses o mal executades,

reincidència, falta molt greu.

encara que haguessin estat certificades o abonades.

6.6.-

L’acompliment de les observacions que, per mitjans de tota mena, se li facin a l’adjudicatari per part de

SEGUIMENT I COMPROVACIÓ DEL COMPLIMENT DEL CONTRACTE

la Direcció Facultativa, seran de caràcter obligatori i immediat.

L’Ajuntament de Barcelona a través de la Direcció Facultativa comprovarà el compliment de les
condicions establertes en el contracte amb els mitjans que estimi escaients, sent obligació de

Les sancions per incompliment del referit aquí es relacionen en el Plec de Clàusules Administratives

l’adjudicatari donar totes les facilitats que li siguin requerides a tal fi, en forma de pràctica d’inspeccions,

particulars.

comprovacions, amidaments, així com qualsevol documentació sol·licitada.

7.- VALORACIÓ DELS TREBALLS
Sense perjudici de les condicions preceptives que figurin en el present Plec de Prescripcions Generals i
en els Plec de Clàusules, es tindran en compte els següents aspectes:

7.1.-

PREUS UNITARIS

En l’annex s’estableix el Quadre de Preus Unitaris del projecte.


Grau d’acompliment dels compromisos adquirits per l’adjudicatari en la seva proposta de
mitjans i organització per a les obres del contracte.



Compliment de la programació.



Grau de compliment de les obligacions Mediambientals establertes en el Plec de
Prescripcions Generals.



Compliment de les indicacions fetes per la Direcció Facultativa pel mitja de comunicació que
aquesta cregui adient.



Execució de les obres, operacions i unitats d’obra, d’acord amb les condicions d’execució

Aqueixos preus, afectats per la baixa que oferti l’Adjudicatari seran d’aplicació durant el període de
vigència del contracte.

En cas de no existir un preu per a un treball no inclòs en el Quadre de Preus es procedirà a l’aplicació
del preu de la partida resultant de les publicacions de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de
Catalunya (ITEC) del mateix any de l’adjudicació del contracte o altres quadres de preus vigents a
l’Ajuntament de Barcelona, que també es veuran afectats per la baixa d’adjudicació.

establertes.


Grau de consecució dels nivells de qualitat en les obres a criteri de la Direcció Facultativa.

En els preus dels Quadres de Preus, s’entendran incloses sense que la relació següent sigui limitadora,
si no merament enunciativa:

Acompliment de les disposicions municipals, especialment el Manual de Qualitat de les Obres,
encaminades a garantir la seguretat, mobilitat i connectivitat durant l’execució de les obres i a reduir



Les despeses, imports, arbitris o taxes per motiu del contracte i de l’execució de l’obra,
excepte l’IVA.

l’impacte en l’espai urbà.


Totes les despeses derivades del compliment de la normativa mediambiental i dels
continguts i procediments del sistema de gestió mediambiental del Sector de Serveis Urbans i
Medi Ambient, incloent costos de gestió de residus, retirada o abocament d’aquests, despeses
d’utilització, etc.
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Les despeses que originin a l’Adjudicatari el replanteig, programació dels treballs, control de materials,

1.

Si el nou preu es pot deduir aritmèticament a la vista dels Quadres de Preus esmentats en
l’apartat 8.1., es formularà aquest preu per la Direcció Facultativa i es sotmetrà a la conformitat

control de l’execució, proves, etc.

de l’Adjudicatari.


Les despeses de permisos i llicències pròpies de l’Adjudicatari necessàries per a l’execució
del contracte.



Les despeses corresponent a plantes, instal·lacions i equips de maquinària.



Les despeses d’instal·lacions i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,

2.

En el cas que el nou preu no pogués deduir-se dels Quadres de Preus es procedirà al seu
estudi contradictòriament, a partir del criteri de considerar el preu de mercat de materials i
maquinària i amb rendiments aplicables d’acord a partides similars, sometent el resultat de
l’estudi a l’aprovació de l’Orgue Municipal facultat, a proposta de la Direcció Facultativa.

instal·lacions i eines.


Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.



Despeses de protecció dels acopiaments de material i dels propis treballs contra tota mena

En ambdós casos, s’entén que els nous preus contradictoris seran afectats per la baixa del contracte, la
revisió de preus si procedeix i els percentatges de despeses generals i benefici industrial.

de deterioraments.


Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general dels
treballs executats.

7.3.-

RELACIÓ VALORADA. CERTIFICACIÓ DELS TREBALLS



Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals, abocadors i deixalleries.

D’acord amb l’article 145 de LCAP mensualment o per liquidacions d’obra o grups d’obres s’elaborarà la



Lloguer o adquisició de magatzems i instal·lacions, el centre de treball, etc.

relació valorada que servirà de base, prèvia aprovació per la Direcció Facultativa, per elaborar les
corresponents factura i certificació. Es composarà de les partides següents, amb les subdivisions que
s’indiquen i d’acord amb el Quadre de Preus:

La conservació i policia de la zona dels treballs durant l’execució d’aqueixos, el subministrament,
col·locació i conservació en la zona d’obra, la guarda dels treballs i la vigilància d’afeccions a tercers,
amb especial atenció al trànsit de vianants i vehicles.



Obres a Preus Unitaris.

Per unitats d’amidament segons preus del Quadre de Preus o contradictoris.
Els majors costos que puguin derivar-se amb motiu de la realització de treballs fora de l’horari laboral, i

A aquesta partida se li deduirà la baixa d’adjudicació i se li afegirà el 13 % en concepte de despeses

que siguin necessaris per l’acompliment del programa de treballs, i per la realització dels treballs amb la

generals i el 6 % de benefici industrial.

mínima afectació al trànsit.

7.2.-

PREUS CONTRADICTORIS

Pla de Seguretat i Salut.

A aquesta partida, no se li aplicarà baixa, ni benefici industrial i se li afegirà el 13 % en concepte de
despeses generals. En la valoració de l’import mensual d’aquesta partida intervindrà la Coordinació de

Si fos precís per a la bona marxa dels treballs l’establiment de nous preus per a material i obres no

Seguretat i Salut en fase d’execució.

continguts en els Quadres de Preus del contracte, es procedirà a l’aplicació del preu corresponent
d’acord a les següents normes i tramitació:

No s’efectuaran retencions en concepte de garantia de l’import del valor d’execució material de les
relacions valorades.
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L’import total certificat serà el resultat d’aplicar a la corresponent relació valorada l’Import sobre el Valor



Afegit (IVA) al tipus vigent.

en el treball, controlant la seva correcta execució.


7.4.-

Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i higiene

Ordenar i dirigir l'execució material conformement al projecte, a les normes tècniques i a les
regles de la bona construcció.

ABONAMENT


Realitzar o disposar les proves o assajos de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra

Els treballs executats s’abonaran mitjançant factures emeses per l’empresa adjudicatària i les

segons les freqüències de mostreig programades en el pla de control, així com efectuar les

corresponents certificacions emeses per l’Ajuntament de Barcelona, a partir de la relació valorada

altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d'acord

conformada per la Direcció Facultativa.

amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats informarà puntualment al
Constructor o Instal·lador, impartint-li, si escau, les ordres oportunes.

No serà objecte de valoració qualsevol augment d’obra sobre el previst degut a la forma i condicions



establertes, a les certificacions valorades i a la liquidació de l'obra.

d’execució per part de l’Adjudicatari o per l’execució de treballs sense prèvia autorització.

7.5.-

Realitzar els mesuraments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions

Subscriure el certificat final de l'obra.

REVISIÓ DE PREUS
8.2.-

CONSTRUCTOR O INSTAL.LADOR

Donat el termini de l’obra indicat en la memòria del Projecte (3 mesos), no s’aplicarà cap tipus de revisió
de preus.

Correspon al Constructor o Instal·lador:


les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.

8.- CONDICIONS FACULTATIVES

8.1.-

Organitzar els treballs, redactant els plans d'obres que es precisin i projectant o autoritzant

Elaborar, quan es requereixi, el Pla de Seguretat i Higiene de l'obra en aplicació de l'estudi
corresponent i disposar en tot caso l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu

TECNIC DIRECTOR D’OBRA

compliment i per l'observança de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el
Correspon al Tècnic Director:

treball.



Redactar els complements o rectificacions del projecte que es precisin.



Subscriure amb el Tècnic Director l'acta del replanteig de l'obra.



Assistir a les obres, quantes vegades ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, a fi de



Ostentar la prefectura de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les

resoldre les contingències que es produeixin i impartir les ordres complementàries que siguin
precises per aconseguir la correcta solució tècnica.


intervencions dels subcontractistes.


Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar al promotor en l'acte

s'utilitzin, comprovant els preparatius en obra i rebutjant els subministraments o prefabricats que

de la recepció.


no comptin amb les garanties o documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació.
- Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar l'assabentat a les anotacions que es

Redactar quan sigui requerit l'estudi dels sistemes adequats als riscos del treball en la

practiquin en el mateix.

realització de l'obra i aprovar el Pla de Seguretat i Salut per a l'aplicació del mateix.


Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent, subscrivint-la en unió del
Constructor o Instal·lador.

Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que



Facilitar al Tècnic Director amb antelació suficient els materials precisos per al compliment
de la seva comesa.
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Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.

8.6.-



Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva.

És obligació de la contracta l'executar quant sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les



Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.

obres, encara quan no es trobi expressament determinat en els documents de Projecte, sempre que,

TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT

sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi el Tècnic Director dins dels límits de
possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució.
8.3.-

VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE
El Contractista, d'acord amb la Direcció facultativa, lliurarà en l'acte de la recepció provisional, els

Abans de donar començament a les obres, el Constructor o Instal·lador consignarà per escrit que la

plànols de totes les instal·lacions executades en l'obra, amb les modificacions o estat definitiu en què

documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en

hagin quedat.

cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents.
El Contractista es compromet igualment a lliurar les autoritzacions que preceptivament han d'expedir les
El Contractista se subjectarà a les Lleis, Reglaments i Ordenances vigents, així com a les quals es dictin
durant l'execució de l'obra.

Delegacions Provincials d'Indústria, Sanitat, etc., i autoritats locals, per a la posada en servei de les
referides instal·lacions.
Són també per compte del Contractista, tots els arbitris, llicències municipals, tanques, enllumenat,

8.4.-

PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

El Constructor o Instal·lador, a la vista del Projecte, contenint, si escau, l'Estudi de Seguretat i Salut,
presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l'obra a l'aprovació del Tècnic de la Direcció facultativa.

multes, etc., que ocasionin les obres des del seu inici fins a la seva total finalització.

8.7.-

INTERPRETACIONS, ACLARAMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL
PROJECTE

Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels
8.5.-

PRESÈNCIA DEL CONSTRUCTOR O INSTAL.LADOR EN L’OBRA

El Constructor o Instal·lador ve obligat a comunicar a la propietat la persona designada com delegat seu
en l'obra, que tindrà caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representarli i adoptar a tot moment quantes disposicions competeixin a la contracta.
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la falta de qualificació suficient per part del personal
segons la naturalesa dels treballs, facultarà al Tècnic per ordenar la paralització de les obres, sense dret
a reclamació alguna, fins que s'esmeni la deficiència.
El Cap de l'obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics encarregats, estarà present durant la
jornada legal de treball i acompanyarà al Tècnic Director, en les visites que faci a les obres, posant-se a
la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-li

plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al
Constructor o Instal·lador estant aquest obligat al seu torn a retornar els originals o les còpies subscrivint
amb la seva signatura l'assabentat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que
rebi del Tècnic Director.
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests crea oportú fer el
Constructor o Instal·lador, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a qui l'hagués
dictat, el qual donarà al Constructor o Instal·lador, el corresponent rebut, si aquest el sol·licités.
El Constructor o Instal·lador podrà requerir del Tècnic Director, segons les seves respectives comeses,
les instruccions o aclariments que es precisin per a la correcta interpretació i execució del projectat.

les dades precises per a la comprovació de mesuraments i liquidacions.
8.8.-

RECLAMACIONS CONTRA LES ORDENIS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions demanades de la
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Direcció facultativa, només podrà presentar-les davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord
amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre
tècnic, no s'admetrà reclamació alguna, podent el Contractista salvar la seva responsabilitat, si ho
estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida al Tècnic Director, el qual podrà limitar la seva
contestació al justificant de recepció, que en tot cas serà obligatòria per a aquest tipus de reclamacions.

8.9.-

FALTES DE PERSONAL

8.12.- COMENÇAMENT DE L’OBRA – RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS
El Constructor o Instal·lador donarà començament a les obres en el termini marcat en el Plec de
Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials en
aquell assenyalats quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es
porti a efecte dins del termini exigit en el Contracte.
Obligatòriament i per escrit, deurà el Contractista adonar al Tècnic Director del començament dels
treballs almenys amb tres dies d'antelació.

El Tècnic Director, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o
negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà requerir al Contractista
perquè a part de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació.
El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, amb
subjecció si escau, a l'estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense perjudici de les seves
obligacions com a Contractista general de l'obra.

8.13.- FACILITATS PER A ALTRES CONTRACTISTES
D'acord amb el que requereixi la Direcció facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les
facilitats raonables per a la realització dels treballs encomanats a tots els altres Contractistes que
intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques al fet que pertoqui entre
Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. En cas
de litigi, tots dos Contractistes estaran al que resolgui la Direcció facultativa.

8.10.- CAMINS I ACCESSOS
El Constructor disposarà pel seu compte els accessos a l'obra i el tancament o clos d'aquesta.
El Tècnic Director podrà exigir la seva modificació o millora.
Així mateix el Constructor o Instal·lador s'obligarà a la col·locació en lloc visible, a l'entrada de l'obra,
d'un cartell exempt de panell metàl·lic sobre estructura auxiliar on es reflectiran les dades de l'obra en
relació al títol de la mateixa, entitat promotora i noms dels tècnics competents, el disseny dels quals
haurà de ser aprovat prèviament a la seva col·locació per la Direcció facultativa.

8.14.- AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR
Quan calgui per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el Projecte, no s'interrompran els
treballs, continuant-se segons les instruccions donades pel Tècnic Director en tant es formula o es
tramita el Projecte Reformat.
El Constructor o Instal·lador està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials quant
l'Adreça de les obres disposi per a fitacions, apuntalaments, enderrocaments, recalzos o qualsevol altra
obra de caràcter urgent.

8.11.- REPLANTEIG
El Constructor o Instal·lador iniciarà les obres amb el replanteig de les mateixes en el terreny,
assenyalant les referències principals que mantindrà com a base d'ulteriors replantejos parcials. Aquests
treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació del Tècnic Director i una vegada aquest hagi donat la
seva conformitat prepararà un acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovada pel Tècnic,
sent responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit.

8.15.- PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR
Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor o Instal·lador, aquest no
pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis
prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per al compliment de la contracta, previ informe
favorable del Tècnic. Per a això, el Constructor o Instal·lador exposarà, en escrit dirigit al Tècnic, la
causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que per això s'originaria en els terminis
acordats, raonant degudament la pròrroga que per aquesta causa sol·licita.
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8.16.- RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L’OBRA

8.20.- VICIS OCULTS

El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obra estipulats, al·legant com a

Si el Tècnic tingués fundades raons per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en les obres

causa la manca de plànols o ordres de la Direcció facultativa, a excepció del cas en què havent-ho

executades, ordenarà efectuar en qualsevol temps, i abans de la recepció definitiva, els assajos,

sol·licitat per escrit no se li haguessin proporcionat.

destructius o no, que crea necessaris per reconèixer els treballs que suposi defectuosos.
Les despeses que s'observin seran de compte del Constructor o Instal·lador, sempre que els vicis

8.17.- CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS

existeixin realment.

Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del mateix que
prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit

8.21.- CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS

lliuri el Tècnic al Constructor o Instal·lador, dins de les limitacions pressupostàries.
El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que li
8.18.- OBRES OCULTES
De tots els treballs i unitats d'obra que quedin ocults a la terminació de l'edifici, s'aixecaran els plànols
precisos perquè quedin perfectament definits; aquests documents s'estendran per triplicat, sent lliurats:
un, al Tècnic; un altre a la Propietat; i el tercer, al Contractista, signats tots ells pels tres. Dites planes,
que hauran d'anar suficientment fitats, es consideraran documents indispensables i *irrecusables per
efectuar els mesuraments.

8.19.- TREBALLS DEFECTUOSOS
El Constructor ha d'emprar els materials que compleixin les condicions exigides en les "Condicions
Generals i Particulars d'índole Tècnica "del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs
contractats d'acord amb l'especificat també en aquest document.
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici és responsable de l'execució dels treballs
que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquests puguin existir per la seva mala gestió o per la
deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats, sense que li eximeixi de responsabilitat el
control que competeix al Tècnic, ni tampoc el fet que els treballs hagin estat valorats en les certificacions

sembli convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptua
una procedència determinada.
Obligatòriament, i per procedir a la seva ocupació, el Constructor o Instal·lador haurà de presentar al
Tècnic una llista completa dels materials i aparells que vagi a utilitzar en la qual s'indiquin totes les
indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun d'ells.

8.22.- ATERIALS NO UTILIZABLES
El Constructor o Instal·lador, a la seva costa, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en
el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocaments, etc., que no siguin
utilitzables en l'obra.
Es retiraran d'aquesta o es portaran a l'abocador, quan així estigués establert en el Plec de Condicions
particulars vigent en l'obra. Si no s'hi hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran d'allà quan
així ho ordeni el Tècnic.

parcials d'obra, que sempre seran esteses i abonades a bon compte.
Com a conseqüència de l'anteriorment expressat, quan el Tècnic Director adverteixi vicis o defectes en

8.23.- DESPESES OACSIONADES PER PROVES I ASSAJOS

els treballs citats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixen les condicions

Totes les despeses originades per les proves i assajos de materials o elements que intervinguin en

preceptuades, ja sigui en el curs de l'execució dels treballs, o finalitzats aquests, i per verificar-se la

l'execució de les obres, seran de compte de la contracta.

recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses demolides i reconstruïdes d'acord

Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les suficients garanties podrà començar-se

amb el contractat, i tot això a costa de la contracta. Si aquesta no estimés justa la decisió i es negués a

de nou a càrrec del mateix.

la demolició i reconstrucció o ambdues, es plantejarà la qüestió davant la Propietat, qui resoldrà.
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8.24.- NETEJA DE LES OBRES
És obligació del Constructor o Instal·lador mantenir netes les obres i els seus voltants, tant d'enderrocs
com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries,
així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris perquè l'obra ofereixi un

les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data de la qual cessarà l'obligació del
Constructor o Instal·lador de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la norma de
conservació dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin
aconseguir-li per vicis de la construcció.

bon aspecte.
8.29.- PRÒRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA
8.25.- DOCUMENTACIÓ FINAL DE L’OBRA
El Tècnic Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i
contingut disposat per la legislació vigent.

8.26.- TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia serà de dotze mesos, i durant aquest període el Contractista corregirà els defectes
observats, eliminarà les obres rebutjades i repararà les avaries que per aquesta causa es produïssin, tot
això pel seu compte i sense dret a indemnització alguna, executant-se en cas de resistència aquestes
obres per la Propietat amb càrrec a la fiança.
El Contractista garanteix a la Propietat contra tota reclamació de tercera persona, derivada de

Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés aquesta en les
condicions degudes, s'ajornarà aquesta recepció definitiva i el Tècnic Director marcarà al Constructor o
Instal·lador els terminis i formes en què hauran de realitzar-se les obres necessàries i, de no efectuarse, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança.

8.30.- DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DEL QUALS HAGI ESTAT
RESCINDIDA
En el cas de resolució del contracte, el Contractista vindrà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el
Plec de Condicions Particulars, la maquinaria, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els
subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser represes per una altra
empresa.

l'incompliment de les seves obligacions econòmiques o disposicions legals relacionades amb l'obra.
Després de la Recepció Definitiva de l'obra, el Contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat
excepte en el referent als vicis ocults de la construcció.

Barcelona, Maig de 2018
L’autor del projecte

8.27.- CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT
Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisionals i
definitiva, seran a càrrec del Contractista.
Sergi Pascual Cordovin
Per tant, el Contractista durant el termini de garantia serà el conservador de l'edifici, tindrà el personal
suficient per atendre totes les avaries i reparacions que puguin presentar-se, encara que l'establiment

Etop Núm 50041

anés ocupat o utilitzat per la propietat, abans de la Recepció Definitiva.

8.28.- DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA
La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb
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2.1.-

CONDUCTORS AILLATS SOTA TUBS PROTECTORS

1.- CONDICIONS GENERALS
Els tubs protectors poden ser:
Tots els materials a emprar en la present instal·lació seran de primera qualitat i reuniran les condicions
exigides en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i a més disposicions vigents referents a

- Tub i accessoris metàl·lics.

materials i prototipus de construcció.

- Tub i accessoris no metàl·lics.
- Tub i accessoris compostos (constituïts per materials metàl·lics i no metàl·lics).

Tots els materials podran ser sotmesos als anàlisis o proves, per compte de la contrata, que es creguin
necessaris per a acreditar la seva qualitat. Qualsevol altre que hagi estat especificat i sigui necessari

Els tubs es classifiquen segons el que es disposa en les normes següents:

emprar haurà de ser aprovat per la Direcció Tècnica, entenent que serà rebutjat el que no reuneixi les

- UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemes de tubs rígids.

condicions exigides per la bona pràctica de la instal·lació.

- UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemes de tubs corbables.
- UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemes de tubs flexibles.

Els materials no consignats en projecte que donin lloc a preus contradictoris reuniran les condicions de

- UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemes de tubs enterrats.

bondat necessàries, a judici de la Direcció Facultativa, no tenint el contractista dret a reclamació alguna
per aquestes condicions exigides.

Les característiques de protecció de la unió entre el tub i els seus accessoris no han de ser
inferiors als declarats per al sistema de tubs.

Tots els treballs inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, d’acord a les bones
pràctiques de les instal·lacions elèctriques, amb el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, i
complint estrictament les instruccions rebudes per la Direcció Facultativa, no pudent, per tant, servir de

La superfície interior dels tubs no haurà de presentar en cap punt arestes, asprors o fissures
susceptibles de danyar els conductors o cables aïllats o de causar ferides a instal·ladors o usuaris.

pretext al contractista la baixa en subhasta, per variar aquesta esmerada execució ni la primeríssima
qualitat de las instal·lacions projectades en quan als seus materials i ma d’obra, ni pretendre projectes
addicionals.

Les dimensions dels tubs no enterrats i amb unió roscada utilitzats en les instal·lacions
elèctriques són les quals es prescriuen en la UNE-EN 60.423. Per als tubs enterrats, les dimensions es
corresponen amb les indicades en la norma UNE-EN 50.086 -2-4. Per a la resta dels tubs, les
dimensions seran les establertes en la norma corresponent de les citades anteriorment. La denominació

2.- CANALITZACIONS ELECTRIQUES

es realitzarà en funció del diàmetre exterior.
El diàmetre interior mínim haurà de ser declarat pel fabricant.

Els cables es col·locaran dintre de tubs o canals, fixats directament sobre les parets, enterrats,
directament encastats en estructures, en l'interior de buits de la construcció, sota motlures, en safata o

Quant a la resistència a l'efecte del foc considerats en la norma particular per a cada tipus de

suport de safata, segons s'indica en Memòria, Plans i Mesuraments.

tub, se seguirà l'establert per l'aplicació de la Directiva de Productes de la Construcció (89/106/CEE).

Abans d'iniciar l'estesa de la xarxa de distribució, haurien d'estar executats els elements estructurals

Tubs en canalitzacions fixes en superfície.

que hagin de suportar-la o en els quals vagi a ser encastada: forjats, tabiqueria, etc. Salvo quan a l'estar
previstes s'hagin deixat preparades les necessàries canalitzacions a l'executar l'obra prèvia, haurà de
replantejar-se sobre aquesta en forma visible la situació de les caixes de mecanismes, de registre i
protecció, així com el recorregut de les línies, assenyalant de forma convenient la naturalesa de cada

En les canalitzacions superficials, els tubs hauran de ser preferentment rígids i en casos
especials es podran utilitzar tubs curvables. Les seves característiques mínimes seran les indicades a
continuació:

element.
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Característica

Codi

Grau

- Resistència a la penetració de l'aigua

2

Contra

gotes

d'aigua

calent

2

Protecció interior i exterior mitja i

verticalment quan el sistema de tubs està inclinat 15º
- Resistència a la compressió

4

- Resistència a l’impacte

- Resistència a la corrosió de tubs metàl·lics

Fort
3

composts

Mitja

- Temperatura mínima d’instal·lació i servei

2

- 5 ºC

- Resistència a la tracció

0

No declarada

- Temperatura màxima d’instal·lació i servei

1

+ 60 ºC

- Resistència a la propagació de la flama

1

No propagador

- Resistència al corbat

1-2

Rígid/corbable

- Resistència a les càrregues suspeses

0

No declarada

- Propietats elèctriques

1-2

Continuïtat elèctrica/aïllant

- Resistència a la penetració d’objectes sòlids

4

Contra objectes D 1 mm

- Resistència a la penetració de l’aigua

2

Contra gotes d’aigua caient
verticalment

quan

2º/ Tubs encastats embeguts en formigó o canalitzacions precablejades.
el
Característica

sistema
2

- Resistència a la tracció

3

Mitja

- Resistència a l'impacte

3

Mitja

mitja i compostos

- Temperatura mínima d'instal·lació i servei

2

- 5 ºC

No declarada

- Temperatura màxima d'instal·lació i servei

2

+ 90 ºC (+ 60 ºC canal.

Protecció interior i exterior
0

Grau

- Resistència a la compressió

de tubs està inclinat 15 º
- Resistència a la corrosió de tubs metàl·lics

Codi

- Resistència a la propagació de la flama

1

No propagador

precabl. ordinàries)

- Resistència a les càrregues suspeses

0

No declarada

- Resistència al corbat

1-2-3-4 Qualsevol de les especificades

- Propietats elèctriques

0

No declarades

- Resistència a la penetració d'objectes sòlids

5

Protegit contra la pols

- Resistència a la penetració de l'aigua

3

Protegit contra l'aigua en forma

2

Protecció interior i exterior mitja

- Resistència a la tracció

0

No declarada

1er/ Tubs encastats en obres de fàbrica (parets, sostres i falsos sostres), buits de la construcció o

- Resistència a la propagació de la flama

1

No propagador

canals protectores d'obra.

- Resistència a les càrregues suspeses

0

No declarada

Tubs en canalitzacions encastades.

de pluja
En les canalitzacions encastades, els tubs protectors podran ser rígids, corbables o flexibles,

i composts

amb unes característiques mínimes indicades a continuació:

Característica

Codi

- Resistència a la corrosió de tubs metàl·lics

Grau
Tubs en canalitzacions aèries o amb tubs a l’aire.

- Resistència a la compressió

2

Lleugera.

- Resistència a l'impacte

2

Lleugera

- Temperatura mínima d'instal·lació i servei

2

- 5 ºC

restringida, els tubs seran flexibles i les seves característiques mínimes per a instal·lacions ordinàries

- Temperatura màxima d'instal·lació i servei

1

+ 60 ºC

seran les indicades a continuació:

- Resistència al corbat

1-2-3-4 Qualsevol de les especificades

- Propietats elèctriques

0

- Resistència a la penetració d'objectes sòlids

4

No declarades
Contra objectes D 1 mm

En les canalitzacions a l'aire, destinades a l'alimentació de màquines o elements de mobilitat

Característica
- Resistència a la compressió

Codi
4

Grau
Forta
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- Resistència a l'impacte

3

Mitja

- Resistència a la propagació de la flama

1

No declarada

- Temperatura mínima d'instal·lació i servei

2

- 5 ºC

- Resistència a les càrregues suspeses

0

No declarada

- Temperatura màxima d'instal·lació i servei

2

+ 60 ºC

- Resistència al corbat

4

Flexible

Notes:

- Propietats elèctriques

0

Continuïtat elèctrica/aïllant

- NA: No aplicable.

- Resistència a la penetració d'objectes sòlids

5

Contra objectes D 1 mm

- Per a tubs embeguts en formigó aplica 250 N i grau Lleuger; per a tubs en sòl lleuger aplica 450 N i

- Resistència a la penetració de l'aigua

3

Contra gotes d'aigua caient

grau Normal; per a tubs en sòls pesats aplica 750 N i grau Normal.

2

Protecció interior mitja i exterior

Es considera sòl lleuger aquell sòl uniforme que no sigui del tipus pedregós i amb càrregues superiors

verticalment quan el sistema de tubs està inclinat 15 º
- Resistència a la corrosió de tubs metàl·lics

lleugeres, com per exemple, voreres, parcs i jardins. Sòl pesat és aquell del tipus pedregós i dur i amb

elevada
- Resistència a la tracció

0

Lleugera

- Resistència a la propagació de la flama

1

No propagador

- Resistència a les càrregues suspeses

0

Lleugera

càrregues superiors pesades, com per exemple, calçades i vies fèrries.
Instal·lació.
Els cables utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V.

Es recomana no utilitzar aquest tipus d’instal·lació per a seccions nominals de conductor superiors a 16
El diàmetre exterior mínim dels tubs, en funció del nombre i la secció dels conductors a conduir,

mm².

s'obtindrà de les taules indicades en la ITC-BT-21, així com les característiques mínimes segons el tipus
d'instal·lació.
Per a l'execució de les canalitzacions sota tubs protectors, es tindran en compte les prescripcions

Tubs en canalitzacions soterrades.

generals següents:
- El traçat de les canalitzacions es farà seguint línies verticals i horitzontals o paral·leles a les arestes de

Les característiques mínimes dels tubs enterrats seran les següents:
Característica

Codi

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

Grau

- Els tubs s'uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva classe que assegurin la continuïtat
- Resistència a la compressió

NA

250 N / 450 N / 750 N

de la protecció que proporcionen als conductors.

- Resistència a l'impacte

NA

Lleuger / Normal / Normal

- Els tubs aïllants rígids corbables en calent podran ser ensamblats entre si en calent, recobrint

- Temperatura mínima d'instal·lació i servei

NA

NA

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

- Temperatura màxima d'instal·lació i servei

NA

NA

- Les corbes practicades en els tubs seran contínues i no originaran reduccions de secció inadmissibles.

- Resistència al corbat

4

Qualsevol de les

Els ràdios mínims de curvatura per a cada classe de tub seran els especificats pel fabricant conforme a

especificades

UNE-EN

- Propietats elèctriques

0

No declarades

- Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors en els tubs després de col·locar-los i fixats

- Resistència a la penetració d'objectes sòlids

5

Contra objectes D 1 mm

aquests i els seus accessoris, disposant per a això els registres que es considerin convenients, que en

- Resistència a la penetració de l'aigua

3

Protegit contra l'aigua en

trams rectes no estaran separats entre si més de 15 metres. El nombre de corbes en angle situades

forma de pluja
- Resistència a la corrosió de tubs metàl·lics

2

Protecció interior i exterior
mitja

- Resistència a la tracció

0

No declarada

entre dos registres consecutius no serà superior a 3. Els conductors s'allotjaran normalment en els tubs
després de col·locats aquests.
- Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels conductors en els
tubs o servir al mateix temps com caixes d'entroncament o derivació.
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- Les connexions entre conductors es realitzaran en l'interior de caixes apropiades de material aïllant i

inferiors.

no propagador de la flama. Si són metàl·liques estaran protegides contra la corrosió. Les dimensions

- Per a la instal·lació corresponent a la pròpia planta, únicament podran instal·lar-se, entre forjat i

d'aquestes caixes seran tals que permetin allotjar folgadament tots els conductors que hagin de

revestiment, tubs que haurien de quedar recoberts per una capa de formigó o morter de 1 centímetre

contenir. La seva profunditat serà almenys igual al diàmetre del tub major més un 50 % del mateix, amb

d'espessor, com a mínim, a més del revestiment.

un mínim de 40 mm. El seu diàmetre o costat interior mínim serà de 60 mm. Quan es vulguin fer

- En els canvis de direcció, els tubs estaran convenientment corbats o bé proveïts de colzes o "T"

estances les entrades dels tubs en les caixes de connexió, haurien d'emprar-se prensaestopes o

apropiats, però en aquest últim cas només s'admetran els proveïts de tapes de registre.

ràcords adequats.

- Les tapes dels registres i de les caixes de connexió quedaran accessibles i desmuntables una vegada

- En els tubs metàl·lics sense aïllament interior, es tindrà en compte la possibilitat que es produeixin

finalitzada l'obra. Els registres i caixes quedaran enrasats amb la superfície exterior del revestiment de

condensacions d'aigua en el seu interior, per a això es triarà convenientment el traçat de la seva

la paret o sostre quan no s'instal·lin en l'interior d'un allotjament tancat i practicable.

instal·lació, preveient l'evacuació i establint una ventilació apropiada en l'interior dels tubs mitjançant el

- En el cas d'utilitzar-se tubs encastats en parets, és convenient disposar els recorreguts horitzontals a

sistema adequat, com pot ser, per exemple, l'ús d'una "T" de la qual un dels braços no s'empra.

50 centímetres com a màxim, de sòl o sostres i els verticals a una distància dels angles de cantons no

- Els tubs metàl·lics que siguin accessibles han de posar-se a terra. La seva continuïtat elèctrica haurà

superior a 20 centímetres.

de quedar convenientment assegurada. En el cas d'utilitzar tubs metàl·lics flexibles, és necessari que la
distància entre dues posades a terra consecutives dels tubs no excedeixi de 10 metres.
- No es podran utilitzar els tubs metàl·lics com conductors de protecció o de neutre.
Quan els tubs s'instal·lin en muntatge superficial, es tindran en compte, a més, les següents
prescripcions:
- Els tubs es fixaran a les parets o sostres per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la
corrosió i sòlidament subjectes. La distància entre aquestes serà, com a màxim, de 0,50 metres. Es
disposaran fixacions de l'una i l'altra part en els canvis d'adreça, en els entroncaments i en la proximitat
immediata de les entrades en caixes o aparells.
- Els tubs es col·locaran adaptant-se a la superfície sobre la qual s'instal·len, corbant-se o usant els
accessoris necessaris.
- En alineacions rectes, les desviacions de l'eix del tub respecte a la línia que uneix els punts extrems no
seran superiors al 2 per 100 .
- És convenient disposar els tubs, sempre que sigui possible, a una altura mínima de 2,50 metres sobre
el sòl, a fi de protegir-los d'eventuals danys mecànics.
Quan els tubs es col·loquin encastats, es tindran en compte, a més, les següents prescripcions:
- En la instal·lació dels tubs en l'interior dels elements de la construcció, les fregues no posaran en perill
la seguretat de les parets o sostres que es practiquin. Les dimensions de les fregues seran suficients
perquè els tubs quedin recoberts per una capa de 1 centímetre d'espessor, com a mínim. En els angles,
l'espessor d'aquesta capa pot reduir-se a 0,5 centímetres.
- No s'instal·laran entre forjat i revestiment tubs destinats a la instal·lació elèctrica de les plantes

2.2.-

CONDUCTORS AILLATS FIXATS DIRECTAMENT SOBRE LES PARETS

Aquestes instal·lacions s'establiran amb cables de tensions assignades no inferiors a 0,6/1 KV, proveïts
d'aïllament i coberta (s'inclouen cables armats o amb aïllament mineral).
Per a l'execució de les canalitzacions es tindran en compte les següents prescripcions:
- Es fixaran sobre les parets per mitjà de brides, abraçadores, o collarets de manera que no perjudiquin
les cobertes dels mateixos.
- Amb la finalitat de que els cables no siguin susceptibles de doblegar-se per efecte del seu propi pes,
els punts de fixació dels mateixos estaran suficientment pròxims. La distància entre dos punts de fixació
successius, no excedirà de 0,40 metres.
- Quan els cables hagin de disposar de protecció mecànica pel lloc i condicions d'instal·lació que
s'efectuï la mateixa, s'utilitzaran cables armats. En cas de no utilitzar aquests cables, s'establirà una
protecció mecànica complementària sobre els mateixos.
- S'evitarà corbar els cables amb un ràdio massa petit i excepte prescripció en contra fixada en la Norma
UNE corresponent al cable utilitzat, aquest ràdio no serà inferior a 10 vegades el diàmetre exterior del
cable.
- Els creus dels cables amb canalitzacions no elèctriques es podran efectuar per la part anterior o
posterior a aquestes, deixant una distància mínima de 3 cm entre la superfície exterior de la canalització
no elèctrica i la coberta dels cables quan l'encreuament s'efectuï per la part anterior d'aquella.
- Els extrems dels cables seran estancs quan les característiques dels locals o emplaçaments així ho
exigeixin, utilitzant-se a aquesta fi caixes o altres dispositius adequats. L’estanquitat podrà quedar
assegurada amb l'ajuda de prensaestopes.
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- Els entroncaments i connexions es faran per mitjà de caixes o dispositius equivalents proveïts de tapes

La canalització podrà ser reconeguda i conservada sense que sigui necessària la destrucció parcial de

desmuntables que assegurin alhora la continuïtat de la protecció mecànica establerta, l'aïllament i la

les parets, sostres, etc., o els seus guarnits i decoracions.

inaccessibilitat de les connexions i permetent la seva verificació en cas necessari.
Els entroncaments i derivacions dels cables seran accessibles, disposant-se per a ells les caixes de
2.3.-

CONDUCTORS AILLATS SOTERRATS

Les condicions per a aquestes canalitzacions, en les quals els conductors aïllats haurien d'anar sota tub
tret que tinguin coberta i una tensió assignada 0,6/1KV, s'establiran d'acord amb l'assenyalat en la
Instruccions ITC-BT-07 i ITC-BT-21.

derivació adequades.
S'evitarà que puguin produir-se infiltracions, fugides o condensacions d'aigua que puguin penetrar en
l'interior del buit, prestant especial atenció a la impermeabilitat dels seus murs exteriors, així com a la
proximitat de canonades de conducció de líquids, penetració d'aigua a l'efectuar la neteja de sòls,
possibilitat d'acumulació d'aquella en parts baixes del buit, etc.

2.4.-

CONDUCTORS AILLATS DIRECTAMENT EMPOTRATS EN ESTRUCTURES

Per a aquestes canalitzacions són necessaris conductors aïllats amb coberta (inclosos cables armats o
amb aïllament mineral). La temperatura mínima i màxima d'instal·lació i servei serà de -5ºC i 90ºC
respectivament (polietilè reticulat o etilè-propilè).

2.6.-

CONDUCTORS AILLATS SOTA CANALS PROTECTORS

La canal protectora és un material d'instal·lació constituït per un perfil de parets perforades o no,
destinat a allotjar conductors o cables i tancat per una tapa desmuntable. Els cables utilitzats seran de
tensió assignada no inferior a 450/750 V.

2.5.-

CONDUCTORS AILLATS A L’INTERIOR DE LA CONSTRUCCIÓ
Les canals protectores tindran un grau de protecció IP4X i estaran classificades com "canals amb tapa

Els cables utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V.

d'accés que només poden obrir-se amb eines". En el seu interior es podran col·locar mecanismes tals
com interruptors, preses de corrent, dispositius de comandament i control, etc, sempre que es fixin

Els cables o tubs podran instal·lar-se directament en els buits de la construcció amb la condició que

d'acord amb les instruccions del fabricant. També es podran realitzar entroncaments de conductors en

siguin no propagadores de la flama.

el seu interior i connexions als mecanismes.

Els buits en la construcció admissibles per a aquestes canalitzacions podran estar disposats en murs,

Les canalitzacions per a instal·lacions superficials ordinàries tindran unes característiques mínimes

parets, bigues, forjats o sostres, adoptant la forma de conductes continus o bé estaran compresos entre

indicades a continuació:

dues superfícies paral·leles com en el cas de falsos sostres o murs amb càmeres d'aire.
La secció dels buits serà, com a mínim, igual a quatre vegades l'ocupada pels cables o tubs, i la seva

Característica

Grau Dimensió del costat major de la secció transversal

dimensió més petita no serà inferior a dues vegades el diàmetre exterior de major secció d'aquests, amb
un mínim de 20 mil·límetres.
Les parets que separin un buit que contingui canalitzacions elèctriques dels locals immediats, tindran
suficient solidesa per a protegir aquestes contra accions previsibles.
S'evitaran, en la mesura del possible, les asprors en l'interior dels buits i els canvis d'adreça dels
mateixos en un nombre elevat o de petit ràdio de curvatura.

- Resistència a l’impacte
- Temperatura mínima d’

 16 mm

> 16 mm

Molt lleugera

Mitja

+ 15 ºC

- 5 ºC

+ 60 ºC

+ 60 ºC

instal·lació i servei
- Temperatura màxima d’
Instal·lació i servei
- Propietats elèctriques

Aïllant

Continuïtat

elèctrica/aïllant
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- Resistència a la penetració

4

No inferior a 2

d’objectes sòlids
- Resistència a la penetració

Per a la instal·lació de les motlures es tindrà en compte:
- Les motlures no presentaran discontinuïtat alguna en tota la longitud on contribueixen a la protecció

No declarada

mecànica dels conductors. En els canvis d'adreça, els angles de les ranures seran obtusos.

No propagador

- Les canalitzacions podran col·locar-se al nivell del sostre o immediatament damunt dels rodapeus. En

D’aigua
- Resistència a la propagació
de la flama

absència d'aquests, la part inferior de la motlura estarà, com a mínim, a 10 cm per sobre del sòl.
- En el cas d'utilitzar-se rodapeus ranurats, el conductor aïllat més baix estarà, com a mínim, a 1,5 cm

El compliment d'aquestes característiques es realitzarà segons els assajos indicats en les normes UNE-

per sobre del sòl.

EN 50l085.
- Quan no puguin evitar-se creus d'aquestes canalitzacions amb les destinades a altre ús (aigua, gas,
Les canals protectores per a aplicacions no ordinàries haurien de tenir unes característiques mínimes de

etc.), s'utilitzarà una motlura especialment concebuda per a aquests creus o preferentment un tub rígid

resistència a l'impacte, de temperatura mínima i màxima d'instal·lació i servei, de resistència a la

encastat que sobresortirà per l'una i l'altra part de l'encreuament. La separació entre dues canalitzacions

penetració d'objectes sòlids i de resistència a la penetració d'aigua, adequades a les condicions de

que es creuin serà, com a mínim de 1 cm en el cas d'utilitzar motlures especials per a l'encreuament i 3

l'emplaçament al que es destina; així mateix les canals seran no propagadores de la flama. Aquestes

cm, en el cas d'utilitzar tubs rígids encastats.

característiques seran conformes a les normes de la sèrie UNE-EN 50.085.
- Les connexions i derivacions dels conductors es farà mitjançant dispositius de connexió amb cargol o
El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies verticals i horitzontals o paral·leles a

sistemes equivalents.

les arestes de les parets que limiten al local on s'efectua la instal·lació.
Les canals amb conductivitat elèctrica han de connectar-se a la xarxa de terra, la seva continuïtat

- Les motlures no estaran totalment encastades en la paret ni recobertes per papers, tapisseries o

elèctrica quedarà convenientment assegurada.

qualsevol altre material, havent de quedar la seva coberta sempre a l'aire.

La tapa de les canals quedarà sempre accessible.
- Abans de col·locar les motlures de fusta sobre una paret, ha d'assegurar-se que la paret està
suficientment seca; en cas contrari, les motlures se separaran de la paret per mitjà d'un producte
2.7.-

CONDUCTORS AILLATS SOTA MOLDURES

hidròfug.

Aquestes canalitzacions estan constituïdes per cables allotjats en ranures sota motlures. Podran
utilitzar-se únicament en locals o emplaçaments classificats com secs, temporalment humits o polsós.
Els cables seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V.

2.8.-

CONDUCTORS AILLATS EN SAFATA O SOPORT DE SAFATES

Només s'utilitzaran conductors aïllats amb coberta (inclosos cables armats o amb aïllament mineral),
Les motlures compliran les següents condicions:

unipolars o multipolars segons norma UNE 20.460 -5-52.

- Les ranures tindran unes dimensions tals que permetin instal·lar sense dificultat per elles als
conductors o cables. En principi, no es col·locarà més d'un conductor per ranura, admetent-se, no

El material usat per a la fabricació serà acer laminat de primera qualitat, galvanitzat per immersió.

obstant això, col·locar diversos conductors sempre que pertanyin al mateix circuit i la ranura present

L'amplària de les canaletes serà de 100 mm com a mínim, amb increments de 100 en 100 mm. La

dimensions adequades per a això.

longitud dels trams rectes serà de dos metres. El fabricant indicarà en el seu catàleg la càrrega màxima

- L'amplària de les ranures destinades a rebre cables rígids de secció igual o inferior a 6 mm2 seran,

admissible, en/N m, en funció de l'amplària i de la distància entre suports. Tots els accessoris, com

com a mínim, de 6 mm.

colzes, canvis de plànol, reduccions, tes, unions, suports, etc, tindran la mateixa qualitat que la safata.
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Les safates i els seus accessoris se subjectaran a sostres i paraments mitjançant farratges de

3.- CONDUCTO

suspensió, a distàncies tals que no es produeixin fletxes superiors a 10 mm i estaran perfectament
alineades amb els tancaments dels locals.

Els conductors utilitzats es regiran per les especificacions del projecte, segons s'indica en Memòria,
Plans i Mesuraments.

No es permetrà la unió entre safates o la fixació de les mateixes als suports per mitjà de soldadura,
haver desses<3> utilitzar peces d'unió i cargolaria cadmiada. Per a les unions o derivacions de línies
s'utilitzaran caixes metàl·liques que es fixaran a les safates.

3.1.-

MATERIALS

Els conductors seran dels següents tipus:
2.9.-

NORMES

D’INSTAL.LACIÓ

EN

PRESENCIA

D’ALTRES

CANALITZACIONS

NO

ELECTRIQUES

- De 450/750 V de tensió nominal.
- Conductor: de coure.

En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb unes altres no elèctriques, es disposaran de

- Formació: unipolars.

manera que entre les superfícies exteriors d'ambdues es mantingui una distància mínima de 3 cm. En

- Aïllament: policlorur de vinil (PVC).

cas de proximitat amb conductes de calefacció, d'aire calent, vapor o fum, les canalitzacions elèctriques

- Tensió de prova: 2.500 V .

s'establiran de manera que no puguin arribar a una temperatura perillosa i, per tant, es mantindran

- Instal·lació: sota tub.

separades per una distància convenient o per mitjà de pantalles calorífugues.

- Normativa d'aplicació: UNE 21.031.

Les canalitzacions elèctriques no se situaran per sota d'altres canalitzacions que puguin donar lloc a

- De 0,6/1 KV de tensió nominal.

condensacions, tals com les destinades a conducció de vapor, d'aigua, de gas, etc., tret que es prenguin

- Conductor: de coure (o d'alumini, quan ho requereixin les especificacions del projecte).

les disposicions necessàries per a protegir les canalitzacions elèctriques contra els efectes d'aquestes

- Formació: uni-bi-tri-tetrapolars.

condensacions.

- Aïllament: policlorur de vinil (PVC) o polietilè reticulat (XLPE).

2.10.- ACCESSIBILITAT A LES INSTAL.LACIONS
Les canalitzacions haurien d'estar amatents de manera que facilitin la seva maniobra, inspecció i accés

- Tensió de prova: 4.000 V .
- Instal·lació: a l'aire o en safata.
- Normativa d'aplicació: UNE 21.123.

a les seves connexions. Les canalitzacions elèctriques s'establiran de manera que mitjançant la
convenient identificació dels seus circuits i elements, es pugui procedir en tot moment a reparacions,

Els conductors de coure electrolític es fabricaran de qualitat i resistència mecànica uniforme, i el seu

transformacions, etc.

coeficient de resistivitat a 20 ºC serà del 98 % al 100 %. Iran proveïts de bany de recobriment d'estany,
que haurà de resistir la següent prova: A una mostra neta i seca de fil estanyat se li dóna la forma de

En tota la longitud dels passos de canalitzacions a través d'elements de la construcció, tals com murs,

cercle de diàmetre equivalent a 20 o 30 vegades el diàmetre del fil, a continuació de la qual cosa se

envans i sostres, no es disposaran entroncaments o derivacions de cables, estant protegides contra les

submergeix durant un minut en una solució d'àcid hidroclorídric de 1,088 de pes específic a una

deterioracions mecàniques, les accions químiques i els efectes de la humitat.

temperatura de 20 ºC. Aquesta operació s'efectuarà dues vegades, després de la qual cosa no haurien
d'apreciar-se punts negres en el fil. La capacitat mínima de l'aïllament dels conductors serà de 500 V.

Les cobertes, tapes o envolupants, comandaments i polsadors de maniobra d'aparells tals com
mecanismes, interruptors, bases, reguladors, etc, instal·lats en els locals humits o mullats, seran de

Els conductors de secció igual o superior a 6 mm2 haurien d'estar constituïts per cable obtingut per

material aïllant.

trenat de fil de coure del diàmetre corresponent a la secció del conductor que es tracti.
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3.2.-

DIMENSIONAT

3.3.-

IDENTIFICACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS

Per a la selecció dels conductors actius del cable adequat a cada càrrega s'usarà el més desfavorable

Les canalitzacions elèctriques s'establiran de manera que per convenient identificació dels seus circuits i

entre els següents criteris:

elements, es pugui procedir en tot moment a reparacions, transformacions, etc.

- Intensitat màxima admissible. Com intensitat es prendrà la pròpia de cada càrrega. Partint de les

Els conductors de la instal·lació han de ser fàcilment identificables, especialment pel que fa al conductor

intensitats nominals així establertes, s’elegirà la secció del cable que admeti aquesta intensitat d'acord a

neutre i al conductor de protecció. Aquesta identificació es realitzarà pels colors que presentin els seus

les prescripcions del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió ITC-BT-19 o les recomanacions del

aïllaments. Quan existeixi conductor neutre en la instal·lació o es prevegi per a un conductor de fase la

fabricant, adoptant els oportuns coeficients correctors segons les condicions de la instal·lació. Quant a

seva passada posterior a conductor neutre, s'identificaran aquests pel color blau clar. AL conductor de

coeficients de majoració de la càrrega, s'haurien de tenir presents les Instruccions ITC-BT-44 per a

protecció se li identificarà pel color verd-groc. Tots els conductors de fase, o si escau, aquells per als

receptors d'enllumenat i ITC-BT-47 per a receptors de motor.

quals no es prevegi la seva passada posterior a neutre, s'identificaran pels colors marró, negre o gris.

- Caiguda de tensió en servei. La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de manera que la
caiguda de tensió entre l'origen de la instal·lació i qualsevol punt d'utilització, sigui menor del 3 % de la
tensió nominal en l'origen de la instal·lació, per a enllumenat, i del 5 % per als altres usos, considerant
alimentats tots els receptors susceptibles de funcionar simultàniament. Per a la derivació individual la
caiguda de tensió màxima admissible serà del 1,5 %. El valor de la caiguda de tensió podrà compensarse entre la de la instal·lació interior i la de la derivació individual, de manera que la caiguda de tensió
total sigui inferior a la suma dels valors límits especificats per a ambdues.
- Caiguda de tensió transitòria. La caiguda de tensió en tot el sistema durant l'arrencada de motors no
ha de provocar condicions que impedeixin l'arrencada dels mateixos, desconnexió dels contactors,
parpelleig d'enllumenat, etc.
La secció del conductor neutre serà l'especificada en la Instrucció ITC-BT-07, apartat 1, en funció de la
secció dels conductors de fase o polars de la instal·lació.
Els conductors de protecció seran del mateix tipus que els conductors actius especificats en l'apartat
anterior, i tindran una secció mínima igual a la fixada per la taula 2 de la ITC-BT-18, en funció de la
secció dels conductors de fase o polars de la instal·lació. Es podran instal·lar per les mateixes
canalitzacions que aquests o bé en forma independent, seguint-se referent a això el que assenyalin les
normes particulars de l'empresa distribuïdora de l'energia.

3.4.-

RESISTENCIA D’AILLAMENT I RIGIDESA DIELCTRICA

Les instal·lacions haurien de presentar una resistència d'aïllament almenys igual als valors indicats en la
taula següent:
Tensió nominal instal·lació

Tensió assaig corrent continua (V)

Resistència

d’aïllament

(M)
MBTS o MBTP

250

0,25

500 V

500

0,50

> 500 V

1000

1,00

La rigidesa dielèctrica serà tal que, desconnectats els aparells d'utilització (receptors), resisteixi
durant 1 minut una prova de tensió de 2O + 1000 V a freqüència industrial, sent O la tensió màxima de
servei expressada en volts, i amb un mínim de 1.500 V.
Els corrents de fugida no seran superiors, per al conjunt de la instal·lació o per a cadascun dels
circuits que aquesta pugui dividir-se a l'efecte de la seva protecció, a la sensibilitat que presentin els
interruptors diferencials instal·lats com protecció contra els contactes indirectes.
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Tots ells aniran instal·lats en l'interior de caixes encastades en els paraments, de manera que a

4.- CAIXES DE CONNEXIONS
Les connexions entre conductors es realitzaran en l'interior de caixes apropiades de material plàstic

l'exterior només podrà aparèixer el comandament totalment aïllat i la tapa.
En el cas que existeixin dos mecanismes junts, ambdós s'allotjaran en la mateixa caixa, la qual

resistent incombustible o metàl·liques, en aquest cas estaran aïllades interiorment i protegides contra
l'oxidació. Les dimensions d'aquestes caixes seran tals que permetin allotjar folgadament tots els

haurà d'estar dimensionada suficientment per a evitar falsos contactes.

conductors que hagin de contenir. La seva profunditat serà igual, almenys, a una vegada i intervé el
diàmetre del tub major, amb un mínim de 40 mm; el costat o diàmetre de la caixa serà d'almenys 80

6.- APARAMENTA DE COMANDAMENT I PROTECCIÓMECANISMES I PRESES

mm. Quan es vulguin fer estances les entrades dels tubs en les caixes de connexió, haurien d'emprar-se

DE CORRENT

prensaestopes adequats. En cap cas es permetrà la unió de conductors, com entroncaments o
derivacions per simple retorciment o enrotllament entre si dels conductors, sinó que haurà de realitzarse sempre utilitzant borns de connexió.
Els conductes es fixaran fermament a totes les caixes de sortida, d'entroncament i de passada,
mitjançant contrafemelles i casquets. S'anirà amb compte que quedi al descobert el nombre total de fils
de rosca a fi de que el casquets pugui ser perfectament estret contra l'extrem del conducte, després de
la qual cosa s'estrenyerà la contrafemelles per a posar fermament el casquet en contacte elèctric amb la
caixa.

6.1.-

QUADRES ELECTRICS

Tots els quadres elèctrics seran nous i es lliuraran en obra sense cap defecte. Estaran dissenyats
seguint els requisits d'aquestes especificacions i es construiran d'acord amb el Reglament Electrotècnic
per a Baixa Tensió i amb les recomanacions de la Comissió Electrotècnica Internacional (CEI).
Cada circuit en sortida de quadre estarà protegit contra les sobrecàrregues i curtcircuits. La protecció
contra corrents de defecte cap a terra es farà per circuit o grup de circuits segons s'indica en el projecte,

Els conductes i caixes se subjectaran per mitjà de perns de fiador en maó buit, per mitjà de perns
d'expansió en formigó i maó massís i claus Split sobri metall. Els perns de fiador de tipus cargol s'usaran
en instal·lacions permanents, els de tipus de rosca quan es precisi desmuntar la instal·lació, i els perns
d'expansió seran d'obertura efectiva. Seran de construcció sòlida i capaces de resistir una tracció
mínima de 20 kg. No es farà ús de claus per mitjà de subjecció de caixes o conductes.

mitjançant l'ocupació d'interruptors diferencials de sensibilitat adequada, segons ITC-BT-24.
Els quadres seran adequats per a treball en servei continu. Les variacions màximes admeses de tensió i
freqüència seran de el + 5 % sobre el valor nominal.
Els quadres seran dissenyats per a servei interior, completament estancs a la pols i la humitat,
ensamblats i cablejats totalment en fàbrica, i estaran constituïts per una estructura metàl·lica de perfils

5.- MECANISMES I PRESES DE CORRENT
Els interruptors i commutadors tallaran el corrent màxim del circuit que estiguin col·locats sense donar
lloc a la formació d'arc permanent, obrint o tancant els circuits sense possibilitat de prendre una posició
intermèdia. Seran del tipus tancat i de material aïllant. Les dimensions de les peces de contacte seran
tals que la temperatura no pugui excedir de 65 ºC en cap de les seves peces. La seva construcció serà
tal que permeti realitzar un nombre total de 10.000 maniobres d'obertura i tancament, amb la seva
càrrega nominal a la tensió de treball. Duran marcada la seva intensitat i tensions nominals, i estaran
provades a una tensió de 500 a 1.000 volts.
Les preses de corrent seran de material aïllant, duran marcades la seva intensitat i tensió
nominals de treball i disposaran, com norma general, totes elles de posada a terra.

laminats en fred, adequada per al muntatge sobre el sòl, i panells de tancament de xapa d'acer de fort
espessor, o de qualsevol altre material que sigui mecànicament resistent i no inflamable.
Alternativament, la cabina dels quadres podrà estar constituïda per mòduls de material plàstic, amb la
part frontal transparent.
Les portes estaran proveïdes amb una junta d'estanqueïtat de neoprens o material similar, per a evitar
l'entrada de pols.
Tots els cables s'instal·laran dintre de canaletes proveïda de tapa desmuntable. Els cables de força
aniran en canaletes distintes en tot el seu recorregut de les canaletes per als cables de comandament i
control.
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Els aparells es muntaran deixant entre ells i les parts adjacents d'altres elements una distància mínima

interruptors magnetotèrmics o automàtics de tall omnipolar, amb corba tèrmica de tall per a la protecció

igual a la recomanada pel fabricant dels aparells, en qualsevol cas mai inferior a la quarta part de la

a sobrecàrregues i sistema de tall electromagnètic per a la protecció a curtcircuits.

dimensió de l'aparell en l'adreça considerada.
En general, els dispositius destinats a la protecció dels circuits s'instal·laran en l'origen d'aquests, així
La profunditat dels quadres serà de 500 mm i la seva altura i amplària la necessària per a la col·locació

com en els punts que la intensitat admissible disminueixi per canvis deguts a secció, condicions

dels components i igual a un múltiple sencer del mòdul del fabricant. Els quadres estaran dissenyats per

d'instal·lació, sistema d'execució o tipus de conductors utilitzats. No obstant això, no s'exigeix instal·lar

a poder ser ampliats per ambdós extrems.

dispositius de protecció en l'origen d'un circuit que es presenti una disminució de la intensitat admissible
en el mateix, quan la seva protecció quedi assegurada per altre dispositiu instal·lat anteriorment.

Els aparells indicadors (llums, amperímetres, voltímetres, etc), dispositius de comandament (polsadors,
interruptors, commutadors, etc), panells sinòptics, etc, es muntaran sobre la part frontal dels quadres.

Els interruptors seran de ruptura a l'aire i de tir lliure i tindran un indicador de posició. L'accionament
serà directe per pols amb mecanismes de tancament per energia acumulada. L'accionament serà

Tots els components interiors, aparells i cables, seran accessibles des de l'exterior pel front.

manual o manual i elèctric, segons s'indiqui en l'esquema o sigui necessari per necessitats

El cablejat interior dels quadres es durà fins a una regleta de borns situada al costat de les entrades dels

d'automatisme. Duran marcades la intensitat i tensió nominals de funcionament, així com el signe

cables des de l'exterior.

indicador de la seva desconnexió.

Les parts metàl·liques de l'embolcall dels quadres es protegiran contra la corrosió per mitjà d'una

L'interruptor d'entrada al quadre, de tall omnipolar, serà selectiu amb els interruptors situats aigües baix,

imprimació a força de dues mans de pintura anticorrosiva i una pintura d'acabat de color que

després d'ell.

s'especifiqui en els Mesuraments o, en defecte d'això, per l'Adreça Tècnica durant el transcurs de la
instal·lació.

Els dispositius de protecció dels interruptors seran relés d'acció directa.

La construcció i disseny dels quadres haurien de proporcionar seguretat al personal i garantir un
perfecte funcionament sota totes les condicions de servei, i en particular:
- els compartiments que hagin de ser accessibles per a accionament o manteniment estant el quadre en
servei no tindran peces en tensió al descobert.
- el quadre i tots els seus components seran capaços de suportar els corrents de curtcircuit (CA) segons
especificacions ressenyades en plànols i mesuraments.

6.2.-

INTERRUPTORS AUTOMATICS

6.3.-

CONTACTORS

Els contactors seran adequats per a l'arrencada directa de motors, amb corrent d'arrencada màxima del
600 % de la nominal i corrent de desconnexió igual a la nominal.
La longevitat de l'aparell, sense haver de canviar peces de contacte i sense manteniment, en condicions
de servei normals (connecta estant el motor desocupat i desconnecta durant la marxa normal) serà
d'almenys 500.000 maniobres.
La protecció contra sobrecàrregues es farà per mitjà de relés tèrmics per a les tres fases, amb
rearmament manual accionable des de l'interior del quadre.

A l'origen de la instal·lació i el més prop possible del punt d'alimentació a la mateixa, es col·locarà el
quadre general de comandament i protecció, en el qual es disposarà un interruptor general de tall

En cas d'arrencada dura, de llarga durada, s'instal·laran relés tèrmics de característica alentida. En cap

omnipolar, així com dispositius de protecció contra sobreintensitats de cadascun dels circuits que

cas es permetrà curtcircuitar el relé durant l'arrencada.

parteixen d'aquest quadre.
La verificació del relé tèrmic, previ ajustament a la intensitat nominal del motor, es farà fent girar el motor
La protecció contra sobreintensitats per a tots els conductors (fases i neutre) de cada circuit es farà amb

a plena càrrega en monofàsic; la desconnexió haurà de tenir lloc al cap d'alguns minuts.
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Cada contactor durà dos contactes normalment tancats i dos normalment oberts per a enclavaments

Les barreres o envolupants han de fixar-se de manera segura i ésser d'una robustesa i durabilitat

amb altres aparells.

suficients per a mantenir els graus de protecció exigits, amb una separació suficient de les parts actives
en les condicions normals de servei, tenint en compte les influències externes.

6.4.-

FUSIBLES

Els fusibles seran d'alta capacitat de ruptura, limitadors de corrent i d'acció lenta quan vagin instal·lats
en circuits de protecció de motors.
Els fusibles de protecció de circuits de control o de consumidors óhmics seran d'alta capacitat ruptura i
d'acció ràpida.
Es disposaran sobre material aïllant i incombustible, i estaran construïts de tal forma que no es pugui
projectar metall al fondre's. Duran marcades la intensitat i tensió nominals de treball.
No seran admissibles elements en els quals la reposició del fusible pugui suposar un perill d'accident.
Estarà muntat sobre una empunyadura que pugui ser retirada fàcilment de la base.

Quan sigui necessari suprimir les barreres, obrir les envolupants o llevar parts d'aquestes, això no ha
de ser possible més que:
- bé amb l'ajuda d'una clau o d'una eina;
- o bé, després de llevar la tensió de les parts actives protegides per aquestes barreres o aquestes
envolupants, no podent ser restablerta la tensió fins a després de tornar a col·locar les barreres o les
envolupants;
- o bé, si hi ha interposada una segona barrera que posseeix com a mínim el grau de protecció IP2X o
IP XXB, que no pugui ser llevada més que amb l'ajuda d'una clau o d'una eina i que impedeixi tot
contacte amb les parts actives.
Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial-residual.

6.5.-

INTERRUPTORS DIFERENCIALS
Aquesta mesura de protecció està destinada solament a complementar altres mesures de protecció

La protecció contra contactes directes s'assegurarà adoptant les següents mesures:

contra els contactes directes.

Protecció per aïllament de les parts actives.

L'ocupació de dispositius de corrent diferencial-residual, el valor del qual de corrent diferencial
assignada de funcionament sigui inferior o igual a 30 Dt., es reconeix com mesura de protecció

Les parts actives haurien d'estar recobertes d'un aïllament que no pugui ser eliminat més que destruint-

complementària en cas de fallada d'altra mesura de protecció contra els contactes directes o en cas

lo.

d'imprudència dels usuaris.

Protecció per mitjà de barreres o envolupants.

2on/ La protecció contra contactes indirectes s'aconseguirà mitjançant "tall automàtic de l'alimentació".
Aquesta mesura consisteix a impedir, després de l'aparició d'una fallada, que una tensió de contacte de

Les parts actives han d'estar situades en l'interior de les envolupants o darrere de barreres que

valor suficient es mantingui durant un temps tal que pugui donar com resultat un risc. La tensió límit

posseeixin, com a mínim, el grau de protecció IP XXB, segons UNE 20.324. Si es necessiten obertures

convencional és igual a 50 V, valor eficaç en corrent altern, en condicions normals i a 24 V en locals

majors per a la reparació de peces o per al bon funcionament dels equips, s'adoptaran precaucions

humits.

apropiades per a impedir que les persones o animals domèstics toquin les parts actives i es garantirà
que les persones siguin conscients del fet que les parts actives no han de ser tocades voluntàriament.

Totes les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de protecció, han de ser
interconnectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa presa de terra. El punt neutre de

Les superfícies superiors de les barreres o envolupants horitzontals que són fàcilment accessibles, han

cada generador o transformador ha de posar-se a terra.

de respondre com a mínim al grau de protecció IP4X o IP XXD.
Es complirà la següent condició: Ra x Ia U
on:
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- Ra és la suma de les resistències de la presa de terra i dels conductors de protecció de masses.

En la part frontal del quadre es disposaran etiquetes d'identificació dels circuits, constituïdes per plaques

- Ia és el corrent que assegura el funcionament automàtic del dispositiu de protecció. Quan el dispositiu

de xapa d'alumini fermament fixades als panells frontals, impreses al forn, amb fons negre mat i rètols i

de protecció és un dispositiu de corrent diferencial-residual és el corrent diferencial-residual assignada.

zones d'estampació en alumini polit. El fabricant podrà adoptar qualsevol solució per al material de les

- U és la tensió de contacte límit convencional (50 o 24V).

etiquetes, el seu suport i la impressió, amb la condició de que sigui duradora i fàcilment llegible.
En qualsevol cas, les etiquetes estaran marcades amb lletres negres de 10 mm d'altura sobre fons

6.6.-

SECCIONADORS

blanc.

Els seccionadors en càrrega seran de connexió i desconnexió brusca, ambdues independents de l'acció
de l'operador.

7.- RECEPTORS E’ENLLUMENAT
Els seccionadors seran adequats per a servei continu i capaços d'obrir i tancar el corrent nominal a
tensió nominal amb un factor de potència igual o inferior a 0,7. 6.7.

En el cas de receptors amb llums de descàrrega serà obligatòria la compensació del factor de potència
fins a un valor mínim de 0,9.

6.7.-

EMBARRATS

El embarrat principal constarà de tres barres per a les fases i una, amb la meitat de la secció de les
fases, per al neutre. La barra de neutre haurà de ser seccionable a l'entrada del quadre.

En instal·lacions amb llums de molt baixa tensió (p.i. 12 V) ha de preveure's la utilització de
transformadors adequats, per a assegurar una adequada protecció tèrmica, contra curtcircuits i
sobrecàrregues i contra els xocs elèctrics.

Les barres seran de coure electrolític d'alta conductivitat i adequades per a suportar la intensitat de
plena càrrega i els corrents de curtcircuit que s'especifiquin en memòria i plans.

8.- PRESES A TERRA

Es disposarà també d'una barra independent de terra, de secció adequada per a proporcionar la posada

Les preses a terra s'estableixen principalment a fi de limitar la tensió que, pel que fa a terra, puguin

a terra de les parts metàl·liques no conductores dels aparells, la carcassa del quadre i, si els hagués, els

presentar en un moment donat les masses metàl·liques, assegurar l'actuació de les proteccions i

conductors de protecció dels cables en sortida.

eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria en els materials elèctrics utilitzats.
La presa o connexió a terra és la unió elèctrica directa, sense fusibles ni protecció alguna, per una

6.8.-

PRENSAESTOPES I ETIQUETES

Els quadres aniran completament cablejats fins a les regletes d'entrada i sortida.
Es proveiran prensaestopes per a totes les entrades i sortides dels cables del quadre; els prensaestopes
seran de doble tancament per a cables armats i de tancament senzill per a cables sense armar.
Tots els aparells i borns aniran degudament identificats en l'interior del quadre mitjançant nombres que
corresponguin a la designació de l'esquema. Les etiquetes seran marcades de forma indeleble i
fàcilment llegible.

banda del circuit elèctric o per una banda conductora no pertanyent al mateix, mitjançant una presa de
terra amb un elèctrode o grup d'elèctrodes enterrats en el sòl.
Mitjançant la instal·lació de posada a terra s'haurà d'aconseguir que en el conjunt d'instal·lacions,
edificis i superfície pròxima del terreny no apareguin diferències de potencial perilloses i que, al mateix
temps, permeti el pas a terra dels corrents de defecte o les de descàrrega d'origen atmosfèric.
L'elecció i instal·lació dels materials que assegurin la posada a terra han de ser tals que:
- El valor de la resistència de posada a terra estigui conforme amb les normes de protecció i de
funcionament de la instal·lació i es mantingui d'aquesta manera al llarg del temps.
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- Els corrents de defecte a terra i els corrents de fugida puguin circular sense perill, particularment des

la corrosió

50 mm² Ferro

50 mm² Ferro

del punt de vista de sol·licitacions tèrmiques, mecàniques i elèctriques.
- La solidesa o la protecció mecànica quedi assegurada amb independència de les condicions
benvolgudes d'influències externes.

* La protecció contra la corrosió pot obtenir-se mitjançant una envolvent.

- Contemplin els possibles riscos deguts a electròlisis que poguessin afectar a altres parts metàl·liques.
Durant l'execució de les unions entre conductors de terra i elèctrodes de terra ha d'extremar-se la cura
UNIONS A TERRA.

perquè resultin elèctricament correctes. Ha de cuidar-se, especialment, que les connexions, no danyin ni
als conductors ni als elèctrodes de terra.

Preses de terra.
Per a la presa de terra es poden utilitzar elèctrodes formats per:

Borns de posada a terra.

- barres, tubs;
- platines, conductors nus;

En tota instal·lació de posada a terra ha de preveure's un born principal de terra, al com han d'unir-se

- plaques;

els conductors següents:

- anells o malles metàl·liques constituïts pels elements anteriors o les seves combinacions;
- armadures de formigó enterrades; amb excepció de les armadures pretensades;

- Els conductors de terra.

- altres estructures enterrades que es demostri que són apropiades.

- Els conductors de protecció.
- Els conductors d'unió equipotencial principal.

Els conductors de coure utilitzats com elèctrodes seran de construcció i resistència elèctrica segons la

- Els conductors de posada a terra funcional, si són necessaris.

classe 2 de la norma UNE 21.022.
Ha de preveure's sobre els conductors de terra i en lloc accessible, un dispositiu que permeti
El tipus i la profunditat de soterrament de les preses de terra han de ser tals que la possible pèrdua

amidar la resistència de la presa de terra corresponent. Aquest dispositiu pot estar combinat amb el born

d'humitat del sòl, la presència del gel o altres efectes climàtics, no augmentin la resistència de la presa

principal de terra, ha de ser desmuntable necessàriament per mitjà d'un útil, ha de ser mecànicament

de terra per sobre del valor previst. La profunditat mai serà inferior a 0,50 m.

segur i ha d'assegurar la continuïtat elèctrica.

Conductors de terra.

Conductors de protecció.

La secció dels conductors de terra, quan estiguin enterrats, haurien d'estar d'acord amb els valors

Els conductors de protecció serveixen per a unir elèctricament les masses d'una instal·lació amb el born

indicats en la taula següent. La secció no serà inferior a la mínima exigida per als conductors de

de terra, amb la finalitat d'assegurar la protecció contra contactes indirectes.

protecció.
Els conductors de protecció tindran una secció mínima igual a la fixada en la taula següent:
Tipus

Protegit mecànicament

No protegit mecànicament

Secció conductors fase (mm²)
Sf  16

Protegit contra

Igual a conductors

la corrosió

protecció aptat. 7.7.1

No protegit contra

25 mm² Cu

16 mm² Cu
16 mm² Acer Galvanitzat
25 mm² Cu

Secció conductors protecció (mm²)
Sf

16 < S f  35
Sf > 35

16
Sf/2

En tots els casos, els conductors de protecció que no formen part de la canalització d'alimentació seran
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de coure amb una secció, almenys de:

mateixa.

- 2,5 mm2, si els conductors de protecció disposen d'una protecció mecànica.

Quan s'exigeixin els certificats d'assaig, la EIM enviarà els protocols d'assaig, degudament certificats pel

- 4 mm2, si els conductors de protecció no disposen d'una protecció mecànica.

fabricant, a la DO.

Com conductors de protecció poden utilitzar-se:
- conductors en els cables multiconductors, o

10.- CONTROL

- conductors aïllats o nus que posseeixin una envolvent comuna amb els conductors actius, o conductors separats nus o aïllats.
Cap aparell haurà de ser intercalat en el conductor de protecció. Les masses dels equips a unir amb els
conductors de protecció no han de ser connectades en sèrie en un circuit de protecció.

Es realitzaran quants anàlisi, verificacions, comprovacions, assajos, proves i experiències amb els
materials, elements o parts de la instal·lació que s'ordenin pel tècnic Director de la mateixa, sent
executats en laboratori que designi l'adreça, a càrrec de la contracta.
Abans de la seva ocupació en l'obra, muntatge o instal·lació, tots els materials a emprar, les
característiques tècniques dels quals, així com les de la seva posada en obra, han quedat ja

9.- INSPECCIONS I PROVES EN FABRICA

especificades en apartats anteriors, seran reconeguts pel tècnic Director o persona en la qual aquest
delegui, sense l'aprovació del qual no podrà procedir-se a la seva ocupació. Els quals per dolenta

La aparamenta se sotmetrà a fàbrica a una sèrie d'assajos per a comprovar que estan lliures de

qualitat, falta de protecció o aïllament o altres defectes no s'estimin admissibles per aquell, haurien de

defectes mecànics i elèctrics.

ser retirats immediatament. Aquest reconeixement previ dels materials no constituirà la seva recepció
definitiva, i el Tècnic Director podrà retirar en qualsevol moment aquells que presentin algun defecte no

En particular es faran almenys les següents comprovacions:

apreciat anteriorment, encara a costa, si calgués, de desfer la instal·lació o muntatge executats amb
ells. Per tant, la responsabilitat del contractista en el compliment de les especificacions dels materials no

- Es mesurarà la resistència d'aïllament en relació amb terra i entre conductors, que tindrà un valor

cessarà mentre no siguin rebuts definitivament els treballs en els quals s'hagin emprat.

d'almenys 0,50 Mohm.

11.- SEGURETAT
- Una prova de rigidesa dielèctrica, que s'efectuarà aplicant una tensió igual a dues vegades la tensió
nominal més 1.000 volts, amb un mínim de 1.500 volts, durant 1 minut a la freqüència nominal. Aquest
assaig es realitzarà estant els aparells d'interrupció tancats i els curtcircuits instal·lats com en servei
normal.
- S'inspeccionaran visualment tots els aparells i es comprovarà el funcionament mecànic de totes les
parts mòbils.
- Es farà al quadre de baixa tensió i es comprovarà que tots els relés actuen correctament.
- Es calibraran i ajustaran totes les proteccions d'acord amb els valors subministrats pel fabricant.
Aquestes proves podran realitzar-se, a petició de la DO, en presència del tècnic encarregat per la

En general, basant-nos en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i les especificacions de les normes
NTE, es compliran, entre unes altres, les següents condicions de seguretat:
- Sempre que es vagi a intervenir en una instal·lació elèctrica, tant en l'execució de la mateixa com en el
seu manteniment, els treballs es realitzaran sense tensió, assegurant-nos la inexistència d'aquesta
mitjançant els corresponents aparells de mesurament i comprovació.
- En el lloc de treball es trobarà sempre un mínim de dos operaris.
- S'utilitzaran guants i eines aïllants.
- Quan s'usin aparells o eines elèctrics, a més de connectar-los a terra quan així ho precisin, estaran
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dotats d'un grau d'aïllament II, o estaran alimentats amb una tensió inferior a 50 V mitjançant
transformadors de seguretat.
- Seran bloquejats en posició d'obertura, si és possible, cadascun dels aparells de protecció,
seccionament i maniobra, col·locant en el seu comandament un rètol amb la prohibició de maniobrar-lo.
- No es restablirà el servei al finalitzar els treballs abans d'haver comprovat que no existeixi perill algun.
- En general, mentre els operaris treballin en circuits o equips a tensió o en la seva proximitat, usaran
roba sense accessoris metàl·lics i evitaran l'ús innecessari d'objectes de metall o articles inflamables;
duran les eines o equips en borses i utilitzaran calçat aïllant, almenys, sense ferratges ni claus en les
soles.
- Es compliran així mateix totes les disposicions generals de seguretat d'obligat compliment relatives a
seguretat, higiene i salut en el treball, i les ordenances municipals que siguin d'aplicació.

12.- NETEJA
Abans de la Recepció provisional, els quadres es netejaran de pols, pintura, pellofes i de qualsevol
material que pugui haver-se acumulat durant el curs de l'obra en el seu interior o a l'exterior.

13.- MANTENIMENT
Quan sigui necessari intervenir novament en la instal·lació, bé sigui per causa d'avaries o per a efectuar
modificacions en la mateixa, haurien de tenir-se en compte totes les especificacions ressenyades en els
apartats d'execució, control i seguretat, en la mateixa forma que si es tractés d'una instal·lació nova.
S'aprofitarà l'ocasió per a comprovar l'estat general de la instal·lació, substituint o reparant aquells
elements que ho precisin, utilitzant materials de característiques similars als reemplaçats.
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS D’INSTAL.LACIONS D’ENERGIA

2.2 També podrà ser aplicable a altres instal·lacions diferents a les de l'apartat 2.1, sempre que tinguin

SOLAR FOTOVOLTAICA

característiques tècniques similars.
2.3 En tot cas és aplicable tota la normativa que afecti a instal·lacions solars fotovoltaiques: 2.3.1 Reial

1. OBJECTE
1.1 Fixar les condicions tècniques mínimes que han de complir les instal·lacions fotovoltaiques
AUTOCONSUM INSTANTANI, que per les seves característiques estiguin compreses a l'apartat segon

decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (B.O.I.
de 18-9-2002).
2.3.2 Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), quan sigui aplicable. 2.3.3 Directives Europees de seguretat i
compatibilitat electromagnètica.

d'aquest Plec. Pretén servir de guia per a instal·ladors i fabricadors d'equips, definint les especificacions
mínimes que ha de complir una instal·lació per assegurar la seva qualitat, en benefici de l'usuari i del
propi desenvolupament d'aquesta tecnologia.
1.2 Es valorarà la qualitat final de la instal·lació pel servei d'energia elèctrica proporcionat (eficiència
energètica, correcte dimensionament, etc.) i per la seva integració en l'entorn.
1.3 L'àmbit d'aplicació d'aquest Plec de Condicions Tècniques (en el que segueix, PCT) s'aplica a tots
els sistemes mecànics, elèctrics i electrònics que formen part de les instal·lacions.
1.4 En determinats suposats del projecte es podran adoptar, per la pròpia naturalesa del mateix o del
desenvolupament tecnològic, solucions diferents a les exigides en aquest PCT, sempre que quedi
suficientment justificada la seva necessitat i que no impliquin una disminució de les exigències mínimes
de qualitat especificades en el mateix.
1.5 Aquest PCT està associat a les línies d'ajuda per a la promoció d'instal·lacions d'energia solar
fotovoltaica en l'àmbit del Pla d'Energies Renovables.

3. DEFINICIONS
3.1 Radiació solar
3.1.1 Radiació solar Energia procedent del Sol en forma d'ones electromagnètiques.
3.1.2 Irradiància : Densitat de potència incident en una superfície o l'energia incident en una superfície
per unitat de temps i unitat de superfície. Es mesura en kW/m2.
3.1.3 Irradiació. Energia incident en una superfície per unitat de superfície i al llarg d'un cert període de
temps. Es mesura en MJ/m2 o kWh/m2.
3.1.4 Any Meteorològic Típic d'un lloc (AMT)
Conjunt de valors de la irradiació horària corresponents a un any hipotètic que es construeix triant, per a
cada mes, un mes d'un any real el valor mitjà del qual mensual de la irradiació global diària horitzontal
coincideixi

amb

el

corresponent

a

tots

els

anys

obtinguts

de

la

base

de

dades.

3.2 Generadors fotovoltaics

2. GENERALITATS
2.1 Aquest Plec és aplicable, a totes les instal·lacions solars fotovoltaiques destinades a:
– Electrificació d'habitatges i edificis
– Il·luminat públic
– Aplicacions agropecuàries
– Bombament i tractament d'aigua
– Aplicacions mixtes amb altres fonts d'energies renovables

3.2.1 Cèl·lula solar o fotovoltaica Dispositiu que transforma l'energia solar en energia elèctrica.
3.2.2 Cèl·lula de tecnologia equivalent (CTE)
Cèl·lula solar la tecnologia de la qual de fabricació i encapsulat és idèntica a la dels mòduls fotovoltaics
que formen el generador fotovoltaic.
3.2.3 Mòdul fotovoltaic
Conjunt de cèl·lules solars interconnectades entre si i encapsulades entre materials que les protegeixen
dels efectes de la intempèrie.
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3.2.4 Branca fotovoltaica

3.3.6 Estat de càrrega

Subconjunt de mòduls fotovoltaics interconnectats, en sèrie o en associacions seriï-paral·lel, amb

Quocient entre la capacitat residual d'una bateria, en general parcialment descarregada, i la seva

voltatge igual a la tensió nominal del generador.

capacitat nominal.

3.2.5 Generador fotovoltaic Associació en paral·lel de branques fotovoltaiques.

3.3.7 Profunditat de descàrrega (PD)
Quocient entre la càrrega extreta d'una bateria i la seva capacitat nominal. S'expressa habitualment en

3.2.6 Condicions Estàndard de Mesura (CEM)

%.

Condicions de irradiància i temperatura en la cèl·lula solar, utilitzades com a referència per caracteritzar
cèl·lules, mòduls i generadors fotovoltaics i definides de la manera següent:

–3.3.8
Irradiància
Règim(GSTC):
de càrrega
1000
(o W/m2
descàrrega)

– Distribució espectral: AM 1,5 G

Paràmetre que relaciona la capacitat nominal de la bateria i el valor del corrent a la qual es realitza la

– Incidència normal

càrrega (o la descàrrega). S'expressa normalment en hores, i es representa com un subíndex en el

– Temperatura de cèl·lula: 25 °C

símbol de la capacitat i del corrent a la quin es realitza la càrrega (o la descàrrega). Per exemple, si una

3.2.7 Potència màxima del generador (potencia pic) Potència màxima que pot lliurar el mòdul en les

bateria de 100 Ah es descarrega en 20 hores a un corrent de 5 A, es diu que el règim de descàrrega és

CEM.

20 hores (C 20 = 100 Ah) i el corrent s'expressa com I20 =5 A.

3.2.8 TONC

3.3.9 Vas: Element o cel·la electroquímica bàsica que forma part de la bateria, i la tensió nominal de la

Temperatura d'operació nominal de la cèl·lula, definida com la temperatura que aconsegueixen les

qual és aproximadament 2 V.

cèl·lules solars quan se sotmet al mòdul a una irradiancia de 800 W/m2 amb distribució espectral AM
1,5 G, la temperatura ambienti és de 20 °C i la velocitat del vent d'1 m/s

3.4 Reguladors de càrrega

.

3.4.1 Regulador de càrrega

3.3 Acumuladors

Dispositiu encarregat de protegir a la bateria enfront de sobrecàrregues i sobretensions. El regulador

3.3.1 Acumulador Associació elèctrica de bateries.

podrà no incloure alguna d'aquestes funcions si existeix un altre component del sistema encarregat de

3.3.2 Bateria Font de tensió contínua formada per un conjunt de gots electroquímics interconnectats.

realitzar-les.

3.3.3 Autodescàrrega
Pèrdua de càrrega de la bateria quan aquesta roman en circuit obert. Habitualment s'expressa com a

3.4.2 Voltatge de desconnexió de les càrregues de consum

percentatge de la capacitat nominal, mesura durant un mes, i a una temperatura de 20 °C.

Voltatge de la bateria per sota del com s'interromp el subministrament d'electricitat a les càrregues de
consum.

3.3.4 Capacitat nominal: C20 (Ah)
Quantitat de càrrega que és possible extreure d'una bateria en 20 hores, mesura a una temperatura de

3.4.3 Voltatge final de càrrega

20 °C, fins que la tensió entre les seves terminals arribi a 1,8 V/got. Per a altres règims de descàrrega

Voltatge de la bateria per sobre del com s'interromp la connexió entre el generador fotovoltaic i la

es poden usar les següents relacions empíriques:

bateria, o redueix gradualment el corrent mitjà lliurat pel generador fotovoltaic.

C100 /C20= 1,25, C40 /C20 = 1,14, C20 /C10 =1,17.
3.5 Inversors
3.3.5 Capacitat útil

3.5.1 Inversor

Capacitat disponible o utilitzable de la bateria. Es defineix com el producte de la capacitat nominal i la

Convertidor de corrent continu en corrent altern.

profunditat màxima de descàrrega permesa, PDmax
.

3.5.2 VRMS
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Valor eficaç de la tensió alterna de sortida.

4.2.1 Independentment del mètode de dimensionament utilitzat per l'instal·lador, hauran de realitzar-se
els càlculs mínims justificatius que s'especifiquen en aquest PCT.

3.5.3 Potència nominal (VA)
Potència especificada pel fabricant, i que l'inversor és capaç de lliurar de forma contínua.

4.2.2 Es realitzarà una estimació del consum d'energia d'acord amb el primer apartat de l'annex I.

3.5.4 Capacitat de sobrecàrrega

4.2.3 Es determinarà el rendiment energètic de la instal·lació i el generador mínim requerit (Pmp, min)

Capacitat de l'inversor per lliurar major potencia que la nominal durant certs intervals de temps.

per cobrir les necessitats de consum segons l'estipulat en l'annex I, apartat 3.4.

3.5.5 Rendiment de l'inversor

4.2.4 L'instal·lador podrà triar la grandària del generador i de l'acumulador en funció de les necessitats

Relació entre la potència de sortida i la potència d'entrada de l'inversor. Depèn de la potència i de la

d'autonomia del sistema, de la probabilitat de pèrdua de càrrega requerida i de qualsevol altre factor que

temperatura d'operació.

vulgui considerar. La grandària del generador serà, com a màxim, un 20% superior al P mp, min calculat
al 4.2.3.

3.5.6 Factor de potència Quocient entre la potència activa (W) i la potència aparent (VA) a la sortida de

En aplicacions especials en les quals es requereixin probabilitats de pèrdues de càrrega molt petites

l'inversor.

podrà augmentar-se la grandària del generador, justificant la necessitat i la grandària en la Memòria de
Sol·licitud.

3.5.7 Distorsió harmònica total: THD (%)
Paràmetre utilitzat per indicar el contingut harmònic de l'ona de tensió de sortida.

4.2.5 Com a norma general, l'autonomia mínima de sistemes amb acumulador serà de tres dies. Es
calcularà l'autonomia del sistema per a l'acumulador triat (conforme a l'expressió de l'apartat 3.5 de
l'annex I). En aplicacions especials, instal·lacions mixtes eòlic-fotovoltaiques, instal·lacions amb

4. DISSENY

carregador de bateries o grup electrògen de suport, etc. que no compleixin aquest requisit es justificarà
adequadament.

4.1 Orientació, inclinació i ombres
4.1.1 Les pèrdues de radiació causades per una orientació i inclinació del generador diferents a les
òptimes, i per ombreig, en el període de disseny, no seran superiors als valors especificats en la taula I.
Taula I Pèrdues de radiació

4.2.6 Com a criteri general, es valorarà especialment l'aprofitament energètic de la radiació solar.

Valor màxim permès del generador (%)
4.3 Sistema de monitoratge

Inclinació i orientació

4.3.1 El sistema de monitoratge, quan s'instal·li, proporcionarà mesures, com a mínim, de les següents

20

Ombres

10

Combinació d'ambdues

20

4.1.2 El càlcul de les pèrdues de radiació causades per una inclinació i orientació del generador
diferents a les òptimes es farà d'acord a l'apartat 3.2 de l'annex I.
4.1.3 En aquells casos en els quals, per raons justificades, no es verifiquin les condicions de l'apartat

variables: – Tensió i corrent CC del generador. – Potencia CC consumida, incloent l'inversor com
carrega CC. – Potencia CA consumida si la hi hagués,– Radiació solar en el plànol dels mòduls
mesurada amb un mòdul o una cèl·lula de tecnologia equivalent. – Temperatura ambienti en l'ombra.
4.3.2 Les dades es presentaran en forma de mitjanes horàries. Els temps d'adquisició, la precisió de les
mesures i el format de presentació de les mateixes es farà conforme al document del JRC-Ispra
“Guidelines for the Assessment of Photovoltaic Plants – Document A”, Report EUR 16338 EN.

4.1.1, s'avaluaran les pèrdues totals de radiació, incloent-se el càlcul en la Memòria de Sol·licitud.
4.2 Dimensionament del sistema
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5. COMPONENTS I MATERIALS

de variacions respecte d'aquestes característiques, amb caràcter excepcional, haurà de presentar-se en
la Memòria justificació de la seva utilització.

5.1 Generalitats
5.2.3.1 Els mòduls hauran de portar els díodes de derivació per evitar les possibles avaries de les
5.1.1 Totes les instal·lacions hauran de complir amb les exigències de proteccions i seguretat de les

cèl·lules i els seus circuits per ombrejos parcials, i tindran un grau de protecció IP65.

persones, i entre elles les disposades en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió o legislació
posterior vigent.

5.2.3.2 Els marcs laterals, si existeixen, seran d'alumini o acer inoxidable.

5.1.2 Com a principi general, s'ha d'assegurar, com a mínim, un grau d'aïllament elèctric de tipus bàsic

5.2.3.3 Perquè un mòdul resulti acceptable, la seva potència màxima i corrent de curtcircuit reals,

(classe I) per a equips i materials.

referides a condicions estàndard hauran d'estar compreses en el marge del ± 5 % dels corresponents
valors nominals de catàleg.

5.1.3 S'inclouran tots els elements necessaris de seguretat per protegir a les persones enfront de
contactes directes i indirectes, especialment en instal·lacions amb tensions d'operació superiors a 50

5.2.3.4 Serà rebutjat qualsevol mòdul que present defectes de fabricació, com a trencaments o taques

VRMS o 120 VCC

en qualsevol dels seus elements així com mancada d'alineació en les cèl·lules, o bombolles en el

Es recomana la utilització d'equips i materials d'aïllament elèctric de classe II.

encapsulat.

5.1.4 S'inclouran totes les proteccions necessàries per protegir a la instal·lació enfront de curtcircuits,

5.2.4 Quan les tensions nominals en contínua siguin superiors a 48 V, l'estructura del generador i els

sobrecàrregues i sobretensions.

marcs metàl·lics dels mòduls estaran connectats a una presa de terra, que serà la mateixa que la de la
resta de la instal·lació.

5.1.5 Els materials situats en intempèrie es protegiran contra els agents ambientals, en particular contra
l'efecte de la radiació solar i la humitat. Tots els equips exposats a la intempèrie tindran un grau mínim

5.2.5 S'instal·laran els elements necessaris per a la desconnexió, de forma independent i en tots dos

de protecció IP65, i els de interior, IP20.

terminals, de cadascuna de les branques del generador.

5.1.6 Els equips electrònics de la instal·lació compliran amb les directives comunitàries de Seguretat

5.2.6 En aquells casos en què s'utilitzin mòduls no qualificats, haurà de justificar-se degudament i

Elèctrica i Compatibilitat Electromagnètica (ambdues podran ser certificades pel fabricant).

aportar documentació sobre les proves i assajos als quals han estat sotmesos. En qualsevol cas, tot
producte que no compleixi alguna de les especificacions anteriors haurà de comptar amb l'aprovació

5.2 Generadors fotovoltaics

expressa del IDAE. En tots els casos han de complir-se les normes vigents d'obligat compliment.

5.2.1 Tots els mòduls hauran de satisfer les especificacions UNE-EN 61215 per a mòduls de silici
cristal·lí, UNE-EN 61646 per a mòduls fotovoltaics de capa prima, o UNE-EN 62108 per a mòduls de

5.3 Estructura de suport

concentració, així com l'especificació UNE-EN 61730-1 i 2 sobre seguretat en mòduls FV, Aquest

5.3.1 Es disposaran les estructures suporti necessàries per muntar els mòduls i s'inclouran tots els

requisit es justificarà mitjançant la presentació del certificat oficial corresponent emès per algun

accessoris que es precisin.

laboratori acreditat.
5.3.2 L'estructura de suport i el sistema de fixació de mòduls permetran les necessàries dilatacions
5.2.2 El mòdul portarà de forma clarament visible i indeleble el model, nom o logotip del fabricador, i el

tèrmiques sense transmetre càrregues que puguin afectar a la integritat dels mòduls, seguint les normes

nombre de sèrie, escrit a la data de fabricació, que permeti la seva identificació individual.

del fabricador.

5.2.3 S'utilitzaran mòduls que s'ajustin a les característiques tècniques descrites a continuació. En cas
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5.3.3 L'estructura suporti dels mòduls ha de resistir, amb els mòduls instal·lats, les sobrecàrregues del

aplicacions en les quals aquestes sobredescàrregues puguin ser habituals, tals com a enllumenat públic,

vent i neu, d'acord amb l'indicat en el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).

la màxima profunditat de descàrrega no superarà el 60 % per bateries de Pb i de 80% de Li-Ion..

5.3.4 El disseny de l'estructura es realitzarà per a l'orientació i l'angle d'inclinació especificat per al

5.4.4 Es protegirà, especialment enfront de sobrecàrregues, a les bateries amb electròlit gelificat,

generador fotovoltaic, tenint en compte la facilitat de muntatge i desmuntatge, i la possible necessitat de

d'acord a les recomanacions del fabricant.

substitucions d'elements.
5.4.5 La capacitat inicial de l'acumulador serà superior al 90 % de la capacitat nominal. En qualsevol
5.3.5 L'estructura es protegirà superficialment contra l'acció dels agents ambientals. La realització de

cas, hauran de seguir-se les recomanacions del fabricant per a aquelles bateries que requereixin una

trepants en l'estructura es durà a terme abans de procedir, si escau, a la galvanització o protecció de la

càrrega inicial.

mateixa.
5.4.6 La autodescàrrega de l'acumulador a 20°C no excedirà el 6% de la seva capacitat nominal per
5.3.6 Els cargols emprats haurà de ser d'acer inoxidable. En el cas que l'estructura sigui galvanitzada

mes.

s'admetran cargols galvanitzats, exceptuant els de subjecció dels mòduls a la mateixa, que seran d'acer
inoxidable.

5.4.7 La vida de l'acumulador, definida com la corresponent fins que la seva capacitat residual caigui per
sota del 80 % de la seva capacitat nominal, ha de ser superior a 1000 cicles, quan es descarrega

5.3.7 Els topalls de subjecció de mòduls, i la pròpia estructura, no llançaran ombra sobre els mòduls.

l'acumulador fins a una profunditat del 50 % a 20 °C.

5.3.8 En el cas d'instal·lacions integrades en coberta que facin les vegades de la coberta de l'edifici, el

5.4.8 L'acumulador serà instal·lat seguint les recomanacions del fabricador. En qualsevol cas, haurà

disseny de l'estructura i l'estanqueïtat entre mòduls s'ajustarà a les exigències del Codi Tècnic de

d'assegurar-se el següent:

l'Edificació i a les tècniques usuals en la construcció de cobertes.

– L'acumulador se situarà en un lloc ventilat i amb accés restringit.
– S'adoptaran les mesures de protecció necessàries per evitar el curtcircuit accidental dels

5.3.9 Si està construïda amb perfils d'acer laminat conformat en fred, complirà la Norma MV102 per

terminals de l'acumulador, per exemple, mitjançant cobertes aïllants.

garantir totes les seves característiques mecàniques i de composició química.
5.4.9 Cada bateria, o vas, haurà d'estar etiquetat, almenys, amb la següent informació: – Tensió nominal
5.3.10 Si és del tipus galvanitzada en calent, complirà les Normes UNE 37-501 i UNE 37- 508, amb un

(V) – Polaritat dels terminals – Capacitat nominal (Ah) – Fabricant (nom o logotip) i nombre de sèrie.

espessor mínim de 80 micres, per eliminar les necessitats de manteniment i perllongar la seva vida útil.
5.5 Reguladors de càrrega
5.4 Acumuladors

5.5.1 Les bateries es protegiran contra sobrecàrregues i descàrregues. En general, aquestes

5.4.1 Es recomana que els acumuladors siguin de plom-àcid, preferentment estacionàries i de placa

proteccions seran realitzades pel regulador de càrrega, encara que aquestes funcions podran

tubular. També de Li-Ion. No es permetrà l'ús de bateries d’arrencada.

incorporar-se en altres equips sempre que s'asseguri una protecció equivalent.

5.4.2 Per assegurar una adequada recarrega de les bateries, la capacitat nominal de l'acumulador (en

5.5.2 Els reguladors de càrrega que utilitzin la tensió de l'acumulador com a referència per a la regulació

Ah) no excedirà en 25 vegades el corrent (en A) de curtcircuit en CEM del generador fotovoltaic. En el

hauran de complir els següents requisits:

cas que la capacitat de l'acumulador triat sigui superior a aquest valor..

– La tensió de desconnexió de la càrrega de consum del regulador haurà de triar-se perquè la
interrupció del subministrament d'electricitat a les càrregues es produeixi quan l'acumulador hagi

5.4.3 La màxima profunditat de descàrrega (referida a la capacitat nominal de l'acumulador) no excedirà

aconseguit la profunditat màxima de descàrrega permesa (veure 5.4.3). La precisió en les tensions de

el 80 % en instal·lacions on es prevegi que descàrregues tan profundes no seran freqüents. En aquelles

tall efectives respecte als valors fixats en el regulador serà de l'1 %.
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– La tensió final de càrrega ha d'assegurar la correcta càrrega de la bateria.

5.5.9 Les pèrdues d'energia diàries causades pel autoconsum del regulador en condicions normals

– La tensió final de càrrega ha de corregir-se per temperatura a raó de –4mV/°C a –5 mV/°C per

d'operació han de ser inferiors al 3 % del consum diari d'energia.

vas, i estar en l'interval de ± 1 % del valor especificat.
– Es permetran sobrecàrregues controlades de l'acumulador per evitar l'estratificació de

5.5.10 Les tensions de reconnexió de sobrecàrrega i descàrrega seran diferents de les de desconnexió,

l'electròlit o per realitzar càrregues d'igualació.

o bé estaran temporitzades, per evitar oscil·lacions desconnexió-reconnexió.

5.5.3 Es permetrà l'ús d'altres reguladors que utilitzin diferents estratègies de regulació atenent a altres

5.5.11 El regulador de càrrega haurà d'estar etiquetat amb almenys la següent informació:

paràmetres, com per exemple, l'estat de càrrega de l'acumulador. En qualsevol cas, haurà d'assegurar-

– Tensió nominal (V)

se una protecció equivalent de l'acumulador contra sobrecàrregues i sobredescàrregues.

– Corrent màxim (A)
– Fabricant (nom o logotip) i nombre de sèrie

5.5.4 Els reguladors de càrrega estaran protegits enfront de curtcircuits en la línia de consum.

– Polaritat de terminals i connexions 5.6 Inversors

5.5.5 El regulador de càrrega se seleccionarà perquè sigui capaç de resistir sense dany una

5.6. Inversors

sobrecàrrega simultània, a la temperatura ambienti màxima, de:

5.6.1 Els requisits tècnics d'aquest apartat s'apliquen a inversors monofàsics o trifàsics que funcionen

– Corrent en la línia de generador: un 25% superior al corrent de curtcircuit del generador
fotovoltaic en CEM.

com a font de tensió fixa (valor eficaç de la tensió i freqüència de sortida fixos). Per a altres tipus
d'inversors s'asseguraran requisits de qualitat equivalents.

– Corrent en la línia de consum: un 25 % superior al corrent màxim de la càrrega de consum.
5.6.2 Els inversors seran d'ona senoidal pura. Es permetrà l'ús d'inversors d'ona no senoidal, si la seva
5.5.6 El regulador de càrrega hauria d'estar protegit contra la possibilitat de desconnexió accidental de

potència nominal és inferior a 1 kVA, no produeixen dany a les càrregues i asseguren una correcta

l'acumulador, amb el generador operant en les CEM i amb qualsevol càrrega. En aquestes condicions,

operació d'aquestes.

el regulador hauria d'assegurar, a més de la seva pròpia protecció, la de les càrregues connectades.
5.6.3 Els inversors es connectaran a la sortida de consum del regulador de càrrega o en borns de
5.5.7 Les caigudes internes de tensió del regulador entre les seves terminals de generador i acumulador

l'acumulador. En aquest últim cas s'assegurarà la protecció de l'acumulador enfront de sobrecàrregues i

seran inferiors al 4% de la tensió nominal (0,5 V per 12 V de tensió nominal), per a sistemes de menys

sobredescàrregues, d'acord amb l'especificat a l'apartat 5.4. Aquestes proteccions podran estar

d'1 kW, i del 2% de la tensió nominal per a sistemes majors d'1 kW, incloent els terminals. Aquests

incorporades en el propi inversor o es realitzaran amb un regulador de càrrega, en aquest cas el

valors s'especifiquen per a les següents condicions: corrent nul en la línia de consum i corrent en la línia

regulador ha de permetre breus baixades de tensió en l'acumulador per assegurar l'arrencada de

generador-acumulador igual al corrent màxim especificat per al regulador. Si les caigudes de tensió són

l'inversor.

superiors, per exemple, si el regulador incorpora un díode de bloqueig, es justificarà el motiu en la
Memòria

de

Sol·licitud.

5.6.4 L'inversor ha d'assegurar una correcta operació en tot el marge de tensions d'entrada permeses
pel sistema.

5.5.8 Les caigudes internes de tensió del regulador entre les seves terminals de bateria i consum seran
inferiors al 4% de la tensió nominal (0,5 V per 12 V de tensió nominal), per a sistemes de menys d'1 kW,

5.6.5 La regulació de l'inversor ha d'assegurar que la tensió i la freqüència de sortida estiguin en els

i del 2 % de la tensió nominal per a sistemes majors d'1 kW, incloent els terminals. Aquests valors

següents marges, en qualsevol condició d'operació:

s'especifiquen per a les següents condicions: corrent nul en la línia de generador i corrent en la línia
acumulador-consum igual al corrent màxim especificat per al regulador.

VNOM ± 5 %, sent VNOM = 220 VRMS o 230 VRMS
50 Hz ± 2%
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5.7 Càrregues de consum
5.6.6 L'inversor serà capaç de lliurar la potència nominal de forma continuada, en el marge de
temperatura ambienti especificat pel fabricant.

5.7.1 Els sistemes amb generadors fotovoltaics de potència nominal superior a 500 W tindran, com a
mínim, un comptador per mesurar el consum d'energia (excepte sistemes de bombament). En sistemes

5.6.7 L'inversor ha d'arrencar i operar totes les càrregues especificades en la instal·lació, especialment

mixts amb consums en contínua i alterna, bastarà un comptador per mesurar el consum en contínua de

aquelles que requereixen elevats corrents d'arrencada, sense interferir en la seva correcta operació ni

les carregues CC i de l'inversor. En sistemes amb consums de corrent altern únicament, es col·locarà el

en la resta de càrregues.

comptador a la sortida de l'inversor.

5.6.8 Els inversors estaran protegits enfront de les següents situacions:

5.7.7 Els endolls i preses de corrent per a corrent continu han d'estar protegits contra inversió de

– Tensió d'entrada fora del marge d'operació.

polaritat i ser diferents dels d'ús habitual per a corrent altern.

– Desconnexió de l'acumulador.
– Curtcircuit en la sortida de corrent altern.

5.8 Cablejat

– Sobrecàrregues que excedeixin la durada i límits permesos.

5.8.1 Tot el cablejat complirà amb l'establert en la legislació vigent.

5.6.9 El autoconsum de l'inversor sense càrrega connectada serà menor o igual al 2 % de la potència

5.8.2 Els conductors necessaris tindran la secció adequada per reduir les caigudes de tensió i els

nominal de sortida.

escalfaments. Concretament, per a qualsevol condició de treball, els conductors hauran de tenir la
secció suficient perquè la caiguda de tensió sigui inferior, incloent qualsevol terminal intermedi, a l'1,5 %

5.6.10 Les pèrdues d'energia diària ocasionades pel autoconsum de l'inversor seran inferiors al 5 % del

a la tensió nominal contínua del sistema.

consum diari d'energia. Es recomana que l'inversor tingui un sistema de “stand-by” per reduir aquestes
pèrdues quan l'inversor treballa en buit (sense càrrega)

5.8.3 S'inclourà tota la longitud de cables necessària (part contínua i/o alterna) per a cada aplicació
concreta, evitant esforços sobre els elements de la instal·lació i sobre els propis cables.

5.6.11 El rendiment de l'inversor amb càrregues resistives serà superior als límits especificats
5.8.4 Els positius i negatius de la part contínua de la instal·lació es conduiran separats, protegits i
Tipus d'inversor sinusoïdal

senyalitzats (codis de colors, etiquetes, etc.) d'acord a la normativa vigent.

Rendiment al 20 % de la potència nominal
PNOM 500 VA
PNOM > 500 VA

Rendiment a potència nominal

> 85 %

> 75 %
> 90 %

5.8.5 Tot el cablejat de contínua serà de doble aïllament i adequat pel seu ús en intempèrie, a l’aire o
> 85 %

5.6.12 Els inversors hauran d'estar etiquetats amb, almenys, la següent informació:

enterrat, d’acord amb la norma UNE 21123
5.8.6. Els conductors seran de coure i tindran la secció adequada per evitar caigudes de tensió i

– Potència nominal (VA)

esclafaments. Concretament, per qualsevol condició de treball, els conductors de la part CC hauran de

– Tensió nominal d'entrada (V)

tenir la secció suficient per què la caiguda de tensió sigui inferior del 1,5% i els de la part CA per què la

– Tensió (VRMS) i freqüència (Hz) nominals de sortida

caiguda de tensió sigui inferior del 2%, tenint en ambdós casos com a referència les tensions

– Fabricadora (nom o logotip) i nombre de sèrie

corresponents a caixes de connexió.

– Polaritat i terminals
5.8.7. S’inclouran tota la longitud del cable CC i CA. Haurà de tenir la longitud necessària per no generar
esforços en les diversos elements ni possibilitat d’enganxament pel trànsit de persones.
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6.3.2 Retirada d'obra de tot el material sobrant.
5.9. Proteccions i posada a terra

6.3.3 Neteja de les zones ocupades, amb transport de totes les deixalles a abocador. 6.4 Durant aquest

5.9.1 Totes les instal·lacions amb tensions nominals superiors a 48 volts comptaran amb una presa de

període el subministrador serà l'únic responsable de l'operació del sistema, encara que haurà

terra a la qual estarà connectada, com a mínim, l'estructura suporti del generador i els marcs metàl·lics

d'ensinistrar a l'usuari.

dels mòduls.
6.5 Tots els elements subministrats, així com la instal·lació en el seu conjunt, estaran protegits enfront
5.9.2 El sistema de proteccions assegurarà la protecció de les persones enfront de contactes directes i

de defectes de fabricació, instal·lació o elecció de components per una garantia de tres anys, salvo per

indirectes. En cas d'existir una instal·lació prèvia no s'alteraran les condicions de seguretat de la

als mòduls fotovoltaics, pels quals la garantia serà de vuit anys explicats a partir de la data de la

mateixa.

signatura de l'Acta de Recepció Provisional.

5.9.3 La instal·lació estarà protegida enfront de curtcircuits, sobrecàrregues i sobretensions. Es prestarà

6.6 No obstant això, vençuda la garantia, l'instal·lador quedarà obligat a la reparació de les fallades de

especial atenció a la protecció de la bateria enfront de curtcircuits mitjançant un fusible, disjuntor

funcionament que es puguin produir si s'apreciés que el seu origen procedeix de defectes ocults de

magnetotèrmic o un altre element que compleixi amb aquesta funció.

disseny, construcció, materials o muntatge, comprometent-se a esmenar-los sense càrrec algun. En
qualsevol cas, haurà d'atenir-se a l'establert en la legislació vigent quant a vicis ocults.

6. RECEPCIÓ I PROVES
Recepció i proves

7. REQUERIMENTS TÈCNICS DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT

6.1 L'instal·lador lliurarà a l'usuari un document-albarà en el qual consti el subministrament de
components, materials i manuals d'ús i manteniment de la instal·lació. Aquest document serà signat per

7.1. Generalitats

duplicat per ambdues parts, conservant cadascuna un exemplar. Els manuals lliurats a l'usuari estaran

7.1.1 Es realitzarà un contracte de manteniment preventiu i correctiu mínim tres anys.

en alguna de les llengües oficials espanyoles del lloc de l'usuari de la instal·lació, per facilitar la seva
correcta interpretació.

7.1.2 El contracte de manteniment de la instal·lació inclourà tots els elements de la instal·lació amb les
labors de manteniment preventiu aconsellables pels diferents fabricants.

6.2 Les proves a realitzar per l'instal·lador, amb independència de l'indicat amb anterioritat en aquest
PCT, seran, com a mínim, les següents:

7.2. Programa de manteniment
7.2.1 L’objecte d’aquest apartat es definir les condicions generals mínimes que tenen que seguir-se per

6.2.1 Funcionament i engegada del sistema.

l’adequat manteniment de les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica connectades a xarxa.

6.2.2 Prova de les proteccions del sistema i de les mesures de seguretat, especialment les de
l'acumulador.

7.2.2 Es defineix dos esglaons d’actuació per englobar totes les operacions necessàries durant la vida
útil de la instal·lació per assegurar el funcionament, augmentar la producció i prolongar la duració de la

6.3 Concloses les proves i l'engegada es passarà a la fase de la Recepció Provisional de la Instal·lació.

mateixa:

L'Acta de Recepció Provisional no se signarà fins a haver comprovat que el sistema ha funcionat

- Manteniment preventiu.

correctament durant un mínim de 240 hores seguides, sense interrupcions o parades causades per

- Manteniment correctiu.

fallades del sistema subministrat. A més s'han de complir els següents requisits:
7.2.3 Pla de manteniment preventiu: operacions de inspecció visual, verificació d’actuacions i altres, que
6.3.1 Lliurament de la documentació requerida en aquest PCT.

aplicades a la instal·lació hauran de permetre mantenir dintre dels límits acceptables les condicions de
funcionament, prestacions, protecció i durabilitat de la mateixa.
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7.2.4 Pla de manteniment correctiu: totes les operacions de substitució necessàries per assegurar que el

7.3.1.2. La garantia es coneix a favor del comprador de la instal·lació, lo que haurà de justificar-se

sistema funciona correctament durant la seva vida útil.

degudament mitjançant el corresponent certificat de garantia, amb la data que s’acrediti en el certificació

Inclou:

de la instal·lació.
- La visita a la instal·lació en els terminis indicats en el punt 7.3.9 i cada vegada que l’usuari ho

requereixi per avaria greu a la mateixa.
- L’anàlisi i elaboració del pressupost dels treballs i reposicions necessàries pel correcte
funcionament de la instal·lació.
- Els costos econòmics del manteniment correctiu, amb l’abast indicat, formen part del preu

7.3.2 Terminis.
7.3.2.1.El subministrador garanteix la instal·lació durant un període mínim de 3 anys, per tots els
materials utilitzats i el procediment empleat en el seu muntatge. Pels mòduls fotovoltaics, la garantia
mínima serà de 8 anys.

anual del contracte de manteniment. Podran no estar incloses ni la mà d’obra ni les reposicions d’equips
necessaris més enllà del període de garantia.

7.3.2.2. Si es tingués que interrompre’s l’explotació del subministra degut a raons de les que és
responsable el subministrador, o reparacions que el subministrador tingui que realitzar per complir les

7.2.5 El manteniment haurà de realitzar-se pel personal tècnic qualificat sota la responsabilitat de

estipulacions de la garantia, el termini es prolongarà per la duració total de dites interrupcions.

l’empresa instal·ladora.
7.3.3 Condicions econòmiques.
7.2.6 El manteniment preventiu de la instal·lació inclourà almenys una visita (anual pel cas

- La garantia compren la reparació o reposició, en el seu cas, dels components i les peces que puguin

d’instal·lacions de potència menor de 5 kWp i semestral per la resta) en la qual es realitzaran les

resultar defectuoses, així com la mà d’obra empleada en la reparació o reposició durant el termini de

següents activitats:

vigència de la garantia.

- Comprovació de les proteccions elèctriques.

- Queden expressament inclosos totes les demés despeses, tal com temps de desplaçament, mitjans de

- Comprovació de l’estat dels mòduls: comprovació de la situació respecte el projecte original i

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

verificació de l’estat de les connexions.

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

- Comprovació de l’estat de l’inversor: funcionament, làmpades de senyalització, alarmes, etc.

- Així mateix, s’hauran d’incloure la mà d’obra i materials necessaris per efectuar els ajusts i eventuals

- Comprovació de l’estat mecànic de cables i terminals (incloent cables de pressa a terra i reapretament

reglatges del funcionament de la instal·lació.

de borns), platines, transformadors, ventiladors/extractors, unions, reapretaments, neteja.

- Si en un termini raonable, el subministrador incompleix les obligacions derivades de la garantia, el
comprador de la instal·lació podrà, prèvia notificació escrita, fixar una data final per què esmentat

7.2.7 Realització d’un informe tècnic de cada una de les vistes en el que es reflexa l’estat de les

subministrador compleixi les seves obligacions. Si el subministrador no compleix amb les seves

instal·lacions i les seves incidències.

obligacions en esmentat termini final, el comprador de la instal·lació podrà, per compte i risc del
subministrador, realitzar per si mateix les oportunes reparacions, o contractar per aquest motiu a un

7.2.8 Registre de les operacions de manteniment realitzades en un llibre de manteniment, en el que

tercer, sense perjudici de la reclamació per danys i perjudicis en la que hagués incorregut el

constarà la identificació del personal de manteniment (nom, titulació i autorització de l’empresa).

subministrador.

7.3. Garanties

7.3.4 Anul·lació de la garantia.

7.3.1 Àmbit general de la garantia.

- La garantia podrà anul·lar-se quan la instal·lació hagi sigut reparada, modificada o desmuntada, tot i

7.3.1.1. Sense perjudici de qualsevol possible reclamació a tercers, la instal·lació serà reparada d’acord

que solament sigui en part, per persones alienes al subministrador o als serveis d’assistència tècnica

amb aquestes condicions generals si ha sofert una avaria a causa d’un defecte de muntatge o de

dels fabricants no autoritzats expressament pel subministrador, excepte lo indicat en l’últim punt de les

qualsevol dels components, sempre que hagi sigut manipulat correctament d’acord amb lo establert en

condicions econòmiques.

el manual d’instruccions.
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6.7.3.9 Lloc i temps de la prestació.
- Quan l’usuari detecta un defecte de funcionament en la instal·lació ho comunicarà fefaentment al
subministrador. Quan el subministrador consideri que es un defecte de fabricació d’algun component, ho
comunicarà fefaentment al fabricant.
- El subministrador atendrà qualsevol incidència en el termini màxim d’una setmana i la resolució de
l’avaria es realitzarà en un temps màxim de 15 dies, excepte causes de força major degudament
justificades.
- Les avaries de les instal·lacions es repararan en el seu lloc d’ubicació pel subministrador. Si l’avaria
d’algun component no pogués ser reparada en el domicili de l’usuari, el component haurà de ser enviat
al taller oficial designat pel fabricant per compte i càrrec del subministrador.
- El subministrador realitzarà les reparacions o reposicions de peces a la major brevetat possible una
vegada rebut l’avís d’avaria, però no es responsabilitzarà dels perjudicis causats per la demora en
esmentades reparacions sempre que sigui inferior a 15 dies naturals.

Barcelona, Maig de 2018
L’autor del projecte

Sergi Pascual Cordovin
Etop Núm 50041
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1.- OBJECTE
En la present Memòria Ambiental s’especifiquen les mesures encaminades a reduir l’impacte ambiental i
social produït per les obres del “PROJECTE EXECUTIU DE INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS
FOTOVOLTÀIQUES A LA COBERTA DE L’ESCOLA NABÍ CEIP DE BARCELONA”.
S’han contemplat els següents vectors ambientals d’impacte:
A.- Població
B.- Residus

modificar aquest, excepte l’estesa de cable, que es realitza sota tub en una canalització per zona
pública).
Els consums d’aigua són mínims i molt puntuals, es realitzaran des de la xarxa. No es contempla l’ús
d’aqüífers.

2.2.-

H.- FLORA I FAUNA

L’entorn urbà de les obres i la no afectació de zones verdes artificials deriven en no afectar comunitats
vegetals i animals.

C.- Materials
D.- Atmosfera

3.- RELACIÓ DE MESURES VALORADES PER ALS DIFERENTS VECTORS

E.- Sòl i subsòl
G.- Energia

D’IMPACTE COMTEMPLATS
3.1.-

A.- POBLACIÓ

3.1.1

UTILITAT PER LA POBLACIÓ

I.- Paisatge
No s’han contemplat els següents vectors ambientals d’impacte:
F.- Hidrologia
H.- Flora i fauna

Les obres incloses al present projecte esdevenen un important benefici per a la població, al dotar al
centre educatiu d’un sistema d’autoconsum elèctric per tal de reduir el mateix amb sistemes sostenibles
i amb energies renovables de darrera tecnologia, energèticament eficient.

2.- JUSTIFICACIÓ DELS VECTORS D’IMPACTE NO COMTEMPLATS

3.1.2

L’objecte del present projecte és el d’exposar que la instal·lació fotovoltaica sobre la coberta inclinada

Les obres incloses al projecte afectaran a la coberta de l’edifici, fals sostres de la planta segona i

del CEIP Alexandre Galí que ens ocupa reuneix les condicions tècniques i garanties mínimes exigides

primera així com la Sala tècnica existent de Control elèctric.

2.1.-

3.1.3

F.- HIDROLOGIA

Les obres previstes no contemplen afectacions a sistemes de drenatge superficials, tampoc s’afecten
sistemes hídrics subterranis (tots els treballs es realitzen per sobre de la cota de terreny acabat i sense

DEFINICIÓ DE LES AFECTACIONS

MESURES CORRECTORES

Es senyalitzaran les zones destinades a l’abassegament de materials, a l’abassegament de residus i a
la zona de neteja de canaletes
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4.- ALTERACIÓ DEL BENESTAR DE VEÏNS, VIANANTS I DE L’ACTIVITAT
ECONÒMICA D’EMPRESAS

Avaluació del trànsit, accessibilitat de vianants i vehicles:
Els contenidors es situaran de forma que no dificultin el pas de vianants o vehicles ni la densitat de la
circulació. En qualsevol cas s’hauran de respectar els criteris d’amplada de pas dels passos de vianants

Avaluació de barreres arquitectòniques:

adaptats.

Es senyalitzaran les zones destinades a l’abassegament de materials, a l’abassegament de residus i a
la zona de neteja. El contractista haurà de presentar a la Direcció d’execució per la seva aprovació, una

Dins la zona de l’obra no es podran estacionar vehicles particulars no vinculats directament a l’execució

proposta dels punts escollits per totes aquestes activitats, la gestió dels espais que es pensa aplicar i un

de l’obra. Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir els camions en

estudi de restauració dels mateixos.

espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat per a aquest fi fora de l’obra.

La informació a la població es canalitzarà a través dels representants de la població (Ajuntament,
associacions), mitjans de comunicació (radio, premsa) i s’atendran particularment les consultes dels
afectats que així ho requereixin. Tots els serveis que es vegin afectats hauran de ser restituïts. Està
prohibit col·locar a les vies urbanes qualsevol tipus d’obstacles, objectes, o fer-hi instal·lacions que
limitin o facin perillosa la lliure circulació de vianants o vehicles, en especial les que dificulten els
desplaçaments de les persones amb mobilitat reduïda, d’acord amb la Llei 20/1991, de 25 de novembre,
de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dins de l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això
no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els
vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les mesures
següents:
Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x100 cm., delimitant el camí per tots
dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. Acabades les operacions de càrrega i
descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques i es netejarà el paviment.

El titular del permís o la persona que executi els treballs, obres o instal·lacions serà el responsable de
prendre i mantenir les mesures de seguretat adients, en especial el què es refereix a la vigilància,
delimitació, protecció, senyalització i il·luminació d’obstacles.
Per evitar possibles accidents a tercers, es col·locaran els oportuns senyals d'advertència de sortida i

Caldrà estudiar les diferents afectacions de l’execució de l’obra, com ara desviaments de trànsit,
accessos.
És important que no apareguin problemes d'accés a cap punt de l'obra.

d’entrada de camions, de limitació de velocitat, als vials, a les distàncies reglamentàries. Es

És prohibit col·locar qualsevol tipus d’obstacles o d’objectes, o fer-hi instal·lacions que limitin, dificultin o

senyalitzaran els accessos de l'obra, prohibint-se el pas a tota persona aliena a la mateixa, col·locant-se

facin perillosa la lliure circulació de vianants o vehicles.

en el seu cas els tancaments oportuns. El personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les
operacions d’entrada i sortida, avisant als vianants a fi d’evitar accidents. Fora de l’àmbit del tancament
de l’obra no podran estacionar-se vehicles ni maquinària d’obra, excepte a la reserva de càrrega i
descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada.
L'obra es planificarà en el menor temps possible reduint, en conseqüència, les afeccions en fase
d'execució.

Es reposarà adequadament la senyalització horitzontal afectada i es construiran guals adaptats en els
passos afectats per l’obra.
Es tindrà especialment cura de no provocar barreres arquitectòniques durant l’execució de l’obra.
S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’amplada per la vorera o per la zona
d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o cal envair el carril
de circulació i desviar el trànsit rodat, serà necessari col·locar les proteccions i la senyalització que
correspongui i contactar prèviament amb Guàrdia Urbana.
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Es prendran les mesures adients per fer compatible l’obra amb l’accés a aparcaments privats

5.-

(senyalització, xapes metàl·liques per al trànsit rodat).

CONSTRUCCIÓ

La programació de l’obra que es proposi haurà de tenir en compte les interferències a la població. En

GENERACIÓ,

SEGREGACIÓ

I

GESTIÓ

DELS

RESIDUS

DE

LA

cas de ser necessari es plantejaran els desviaments adequats, per tal de mantenir la mobilitat de la

Materials aprofitables:

població afectada amb les adequades condicions de seguretat viària.

Com s’indica a projecte i a les partides d’obres certs materials es retiraran a magatzem municipal per al

La construcció de l'obra es portarà a terme tenint en compte, en tot moment, les indicacions establertes
en l’Estudi de Seguretat i Salut.
Formació específica dels operaris:

seu posterior aprofitament. La decisió del destí dels materials serà presa en el moment del desmuntatge
per la Direcció d’Obra en funció del tipus de material, el seu estat de conservació i la possibilitat real de
aprofitament. Tot material que no sigui considerat com aprofitable es gestionarà com a residu segons
s’especifica a continuació.

Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental,
aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà als operaris de
quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es proposin en aquest
punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un
seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació.
4.1.-

B.- RESIDUS

Segregació i gestió de residus:
La gestió dels residus generats a les obres es realitzarà d’acord amb el que disposa el Reial Decret
105/2008 d’1 de Febrer, pel que es regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició, la
Llei 15/2003, de 13 de juny, que modifica la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus de la
Generalitat de Catalunya. Tanmateix, s’hauran de tenir en compte les normatives i ordenances d’àmbit
local (ciutat de Barcelona).

4.1.1

DEFINICIÓ DE LES AFECTACIONS (ESCANDALL DE RESIDUS)

Les obres incloses al projecte generaran el següent volum aproximat de residus:

La gestió dels olis usats es realitzarà d’acord amb l’Ordre de 28 de febrer de 1989 del Ministeri d’Obres
Públiques i Urbanisme i l’Ordre de 13 de juliol de 1990, per la que es regula la gestió dels olis usats, a
més de l’Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis

-

50 kg petits retalls de perfilaria d´alumini per al muntatge estructura estàticat

usats de la Generalitat de Catalunya.

-

50 Kg de retalls de cablejat elèctrics de Coure.

La gestió de runes i altres residus de la construcció es realitzarà d’acord amb el que estableix el Decret

-

3 Tn de Terres i runa en la realització de rasa

161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador de runes i altres
residus de la construcció.
El Contractista estarà obligat a recollir, transportar i dipositar adequadament les runes i demés materials
d’obra, estant específicament prohibit abocar-los en indrets externs a les àrees habilitades per aquesta
finalitat.
Pel que fa als residus plàstics, metàl·lics, cartrons i fustes, assimilables als domèstics, es prioritzarà la
seva valoració en obra, essent necessari habilitar espais de recollida selectiva per a cada fracció, en
indrets de fàcil accés i separats de la resta de materials aplegats, degudament senyalitzats i identificats.
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Finalment, tots els residus no perillosos hauran de ser retirats pel transportista i gestor autoritzat. El

fàcil accés. Les fraccions perilloses s’hauran d’etiquetar adequadament indicant la data d’inici de

contractista haurà de facilitar a l’Administració competent les dades de l’empresa gestora i els fulls de

l’emmagatzematge, donat que aquest no podrà superar els sis mesos d’estada en obra.

seguiment dels residus retirats, degudament complimentats.
Aigües residuals sanitàries de serveis d’obra:

Quedarà específicament prohibit el vessament directe dels olis i d’altres substàncies contaminants en

Es preveu la instal·lació de cabines de WC del tipus químic, per tant no es generaran aigües residuals

aigües superficials, interiors, en aigües subterrànies, en la xarxa de clavegueram i en els sistemes de

sanitàries

sanejament o evacuació de les aigües residuals.

El contractista assumirà el sistema de tractament o les mesures oportunes per evitar la contaminació
provocada per l'ús de les instal·lacions de lavabos i dutxes. La proposta del contractista haurà de ser
aprovada per la Direcció d’execució.

Finalment, els residus perillosos hauran de ser retirats pel transportista i gestor autoritzat. El contractista
haurà de facilitar a l’Administració competent les dades de l’empresa gestora i els fulls de seguiment
dels residus retirats, degudament complimentats.

S’ha de garantir el correcte funcionament del sistema de sanejament i regular els abocaments líquids a
la xarxa en funció de les seves característiques físico-químiques i la correcta execució de les

Formació específica dels operaris:

connexions de servei a la xarxa de clavegueram.

Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental i

L'estudi de Seguretat i Salut contempla les instal·lacions necessàries pel personal de l'obra (menjador,

garantir que coneixen els símbols de perillositat i interpretar les frases de risc. S’aprofitaran les reunions

vestuaris, serveis).

de Seguretat i Salut per informar als operaris de quina manera s’han de comportar per donar
compliment a les actuacions que es proposin en aquest punt.

Residus especials:

Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment

Els materials que poden esdevenir contaminants, es col·locaran en emplaçaments situats fora de l’abast

amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació.

de les zones inundables per avingudes ordinàries. Aquesta mesura es fa extensible a la resta de
substàncies i materials d’obra perillosos i potencialment contaminants que requereixin ser
emmagatzemats temporalment mentre durin les activitats constructives.

Els principals residus perillosos que es generen en una obra solen ser, olis usats i lubricants, i en menor
proporció bateries, piles i restes de pintures. En aquesta obra no hi ha previst que es generin residus
d’aquest tipus en quantitats significatives.

Tots aquests materials s’hauran d’emmagatzemar separadament dels altres residus, en indrets estancs i
a ser possible, tancats (per ex. fora de les zones de trànsit; sobre superfícies impermeabilitzades o
cubetes de contenció; protegides de la pluja i raigs solars, casetes d’obra, bidons, contenidors
específics) que evitin l’afecció del medi en cas de vessament o fuita accidental, i en enclavaments de

5.1.-

C.- MATERIALS

5.1.1

DEFINICIÓ DE LES AFECTACIONS

Tots els materials de l’obra seran nous i provinents de fàbrica.
Per les seves característiques es traslladaran a l’obra en el precís moment del seu muntatge.

6.-

CONSUM DE MATERIALS

Compra correcta i emmagatzematge adequat:
Es procurarà comprar sense escreixos i es garantiran les propietats dels materials emmagatzemats
perquè no es malmetin en pro de contribuir a minimitzar el consum de materials.
El contractista haurà de vetllar per realitzar les compres ajustades a les necessitats del projecte i s’haurà
de reservar una zona de l’obra per emmagatzemar els materials garantint les seves propietats i ordre
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fins al moment de l’aplicació. Per altra banda, s’hauran de planificar correctament les compres i

7.1.-

D.- ATMOSFERA

7.1.1

DEFINICIÓ DE LES AFECTACIONS

gestionar els estocs per minimitzar el temps d’emmagatzematge i evitar així que els recursos es
transformin en residus.

Emissions de CO2 a l’atmosfera per els camions de transport, camions ploma i medis d’elevació
Manipulació i transport adequat:

utilitzats per el muntatge.

El contractista haurà de vetllar perquè els materials es manipulin amb cura, utilitzant les eines
adequades en cada cas. Els carretons i palets s’hauran de carregar de forma adequada per tal que el

8.-

EMISSIÓ DE GASOS I POLS

transport no representi un perill potencial per a la seguretat dels treballadors i els materials no es
malmetin.

Minimització de les emissions de CO2:
La flota de vehicles utilitzada a l’obra haurà d’esser moderna i fabricada amb l’estàndard EURO4 (any

7.-

SOSTENIBILITAT DELS MATERIALS

2.000)
En períodes d’immobilització o treballs estàtics s’apagaran els motors, sempre i quan no es condicioni la

En quant a les etiquetes ecològiques cal tenir en compte:

seguretat de l’obra.



Etiquetes ecològiques Tipus I (assenyalen un benefici ambiental i estan verificades per tercers)

Sempre que sigui possible s’utilitzaran plataformes elèctriques.



Etiqueta ecològica Tipus II (assenyalen un benefici ambiental i no estan verificades per tercers.

Es prioritzarà l’ús de vehicles elèctrics o híbrids.

Són auto declaracions que fan els propis fabricants).


Etiqueta ecològica Tipus III (no tenen perquè assenyalar un benefici ambiental, la seva finalitat
és la d’explicar els impactes d’un producte durant el seu cicle de vida, sigui bo o dolent i estan
verificades per tercers).

Controlar les emissions de substàncies tòxiques:
S’haurà de requerir que el personal d’obra treballi amb l’equip adequat i que aquest sigui homologat per
tal que no es produeixin les emissions.

El distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental és una eco etiqueta tipus I. La seva obtenció està regulada
per la Direcció General de Qualitat Ambiental i es basa en el compliment d’uns criteris ambientals

Disminuir la pols generada per l’obra:

específics per producte o categoria de productes i uns criteris generals (compliment de la legislació

En les petites actuacions d’obra civil previstes al projecte s’evitarà la generació de pols mitjançant regs o

ambiental).

altres sistemes. Les matèries primeres es subministrant en sacs.
Durant dies de fort vent no es realitzaran activitats que generin pols.

Les categories de productes existents on podrien encaixar els materials que s’empren habitualment a

El tall de peces ceràmiques i/o hidràuliques es farà, prioritàriament amb guillotina o, altrament, amb

les obres són: productes de fusta; productes prefabricats de formigó amb material reciclat; productes

maquinària prevista de via humida.

d’àrid reciclat; productes de plàstic reciclat.
Una altra etiqueta tipus I és l’Etiqueta Ecològica Europea, i al mercat es poden trobar, entre d’altres
productes, pintures i vernissos per a interiors.

Formació específica dels operaris:
Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental,
aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà els operaris de
quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es proposin en aquest
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punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un

prop d’equipaments d’alta sensibilitat, entenent per aquests: escoles, escoles bressol, equipaments

seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació.

sanitaris, biblioteques, i residències de gent gran. 3 hauran de seguir el “Procediment per l’autorització
d’actuacions d’obres sorolloses i/o fora d’horari, que tinguin lloc a la Ciutat de Barcelona” i presentar-lo
als Departaments encarregats de la concessió de les llicències d’implantació a l’espai públic.

9.-

EMISSIÓ DE SOROLLS I VIRACIONS. IMPACTE ACÚSTIC
Horari de l’obra:

Disminuir les molèsties per vibracions i soroll:
Cal evitar qualsevol soroll innecessari, en cap cas superant els nivells sonors màxims establerts en la
Llei de protecció contra la contaminació acústica. S’entén per soroll produït per les activitats, el que
prové de les màquines, les instal·lacions, les obres.

L’horari de funcionament de la maquinària utilitzada en els treballs a l’espai públic i en les obres de
construcció es fixa entre les 8 i les 20 hores de dilluns a divendres, allargant-se fins les 21h els treballs
que no utilitzin maquinària. Les obres de serveis i canalitzacions però, tenen fixat el seu horari
d’actuació entre les 8 i les 18 hores.
Fora d’aquest horari, només es permet executar, prèvia sol·licitud a l’Ajuntament, que haurà d’estar

En tot cas, de forma voluntària i si la direcció d’execució ho requereix, es podrà realitzar una lectura dels

disponible a peu d’obra: o les obres que s’hagin d’executar urgentment amb la finalitat de restablir un

nivells sonors per tal de comprovar que l’activitat de construcció no genera un soroll superior al fixat en

servei essencial per als ciutadans, com ara el subministrament d’electricitat, d’aigua, de gas i de telèfon,

la normativa vigent. En cas que es superin els nivells

i els serveis relacionats amb l’ús i la difusió de les noves tecnologies fins al moment que s’aconsegueixi

sonors establerts, es demanarà el permís

corresponent.

restablir el servei avariat; o les obres destinades a evitar una situació de risc o perill imminent per a les
persones i els béns. Els treballs posteriors de restitució a l’estat original de la via pública s’ajustaran a
l’horari normal de treball a l’obra.

Totes les màquines que treballin a la via pública hauran de complir els següents requeriments: certificat
d’homologació CE o certificat de conformitat CE i placa en la qual s’indiqui el nivell màxim de potència
acústica.

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions

poden

produir sobre la circulació, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en una data i horari
específic.

Els generadors elèctrics que s’instal·lin a la via pública hauran de tenir un nivell de potència de com a
màxim 95 dB. En el cas que l’obra tingui una durada prevista superior a 3 mesos, s’haurà de substituir

Formació específica dels operaris:

per una escomesa elèctrica.

Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental,
aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà als operaris de

Les obres amb durada superior a 3 mesos hauran de disposar d’un servei ambiental amb formació i
experiència acreditada en acústica que realitzarà un seguiment periòdic de l’impacte acústic de l’obra.

quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es proposin en aquest
punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un
seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació.

Qualsevol actuació relacionada amb l’execució de les obres que: o superin els llindars màxims
permesos per la normativa vigent en matèria acústica, en període diürn, durant més de set dies i/o que
generi un increment igual o superior a 10 dB(A) sobre el nivell guia de la zona a una distància de dos
metres de les obres,o per llurs característiques o per l’afecció que comporten a la ciutat, no es puguin
executar durant l’horari establert o entre setmana, o tot i treballar, dins l’horari establert, s’executin a
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9.1.-

E.- SÒL I SUBSÒL

La reposició dels elements malmesos i la reparació dels desperfectes ocasionats per les obres hauran
de ser completades en el moment de finalitzar les obres.

9.1.1

DEFINICIÓ DE LES AFECTACIONS

A nivell de sol les afectacions són l’ocupació de la via pública per a les tasques de muntatges i
abassegament de materials.
Donat que es treballa per sota de la cota de terreny acabat per l’estesa de cable que es realitza per

Els guals de caire provisional, s’hauran de demolir un cop executada l’obra, havent de restaurar i
condicionar la zona ocupada a les seves característiques originals. Tanmateix, s’haurà de reconstruir la
zona modificada provisionalment a les seves condicions inicials.

canalitzacions ja executades o noves per executar, si que hi haurà afectacions al subsòl.
La reposició d’arbres, plantacions i jardins es farà d’acord amb la Direcció de Servei d’Inversions i Espai

10.-

OCUPACIÓ DEL TERRENY

vial i la Direcció de Serveis d’Espais Verds de l’Àrea de Medi Ambient.

Netedat de l’obra:
Es procurarà que els voltants de l’obra estiguin nets de restes de materials. Aquesta prescripció implica
que la pròpia obra es trobi en correctes condicions de neteja, ja que és la millor garantia per minimitzar
les afeccions a l'entorn exterior.
En general, s’han de prendre les mesures necessàries perquè, en cessar l’exercici de l’activitat, s’eviti
qualsevol risc de contaminació i perquè el lloc de l’activitat quedi en un estat satisfactori, de tal manera
que l’impacte ambiental sigui el mínim possible respecte l’estat inicial en què es trobava.
Les operacions de càrrega i descàrrega hauran de fer-se, amb precaució, evitant sorolls innecessaris i
es deixaran nets els espais utilitzats.

Delimitació de l’obra:
Les casetes i els contenidors es col·locaran a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. Si per
les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit
delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota
l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran en el pla de seguretat les àrees previstes per a
aquest fi.

L’obra s’ajustarà al traçat prèviament autoritzat. Qualsevol desviació o canvi s’haurà d’informar,
documentar i aprovar prèviament, d’una manera preventiva. Les tanques d’obra delimitaran el perímetre
de l’àmbit de l’obra.

Restauració i condicionament del terreny ocupat:
Finalitzades les obres, es retiraran les instal·lacions, elements i materials, deixant tots els espais
ocupats per les obres en la mateixa situació en què es troba el seu entorn.

Només s’admetrà temporalment el desplaçament de tanques per fer treballs de càrrega i descàrrega de
material, reduint-se la zona afectada al mínim imprescindible per fer aquesta tasca i exclusivament en l’
interval de temps en què es realitzin.

L’adjudicatari de les obres o el titular de la llicència repararà, al seu càrrec, els desperfectes ocasionats
per les obres. Tots els elements de mobiliari urbà de l’entorn de l’obra que hagin resultat malmesos
durant el termini de l’execució de les obres, seran reposats a càrrec del contractista, amb elements de
qualitat similar a la inicial i es col·locaran d’acord amb la Instrucció de l’Alcaldia sobre la instal·lació
d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat.

La reposició de paviments de calçades i voreres tindrà les característiques i dimensions mínimes
indicades a l’Ordenança sobre obres i instal·lacions de serveis en el domini públic municipal.

Les tanques seran metàl·liques i validades pel coordinador de seguretat i salut i/o director de l’obra. En
cap cas no s’admetrà la cinta plàstica. El contractista vetllarà pel correcte estat de les tanques i del
tancament.

El tancament tindrà en compte el trajecte de gir del trànsit i l’accessibilitat als contenidors de recollida
d’escombraries.
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El contractista vetllarà pel correcte estat de conservació de les casetes, eliminant grafits, publicitat

Consum elèctric de les petites maquines eina (trepants, esmoladores, martells trencadors) necessàries

il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original.

per el muntatge de punts de llum.

Les tanques estaran alineades i unides entre si.

Consum elèctric d’equips d’enllumenat provisional

Si l’obra afecta tapes de registre localitzades fora del recinte tancat, aquestes tapes estaran envoltades

13.-

CONSUM D’ENERGÍA

per tanques i degudament senyalitzades.
Ús de maquinària eficient i registre de consums:
El tancament de l’obra s’estén a la zona on es realitzen els treballs i a la zona destinada a
emmagatzematge d’accessoris, utillatge, maquinària, casetes i contenidors.

El contractista al llarg de l’obra ha de dur a terme un registre dels consums energètics.
S’utilitzaran maquines eina d’alta eficiència que redueixin el consum energètic.
Es procurarà apagar el motor dels medis d’elevació en períodes prolongats de no utilització sempre que

Formació específica dels operaris:

no es condicioni la seguretat de persones i bens.

Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental,
aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà als operaris de

Elements d’il·luminació eficients

quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es proposin en aquest

En cas de ser necessaris es seleccionaran aquells elements que tinguin un consum energètic inferior.

punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un
seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació.

Estaran operatius nomes en hores de foscor.
Les obres que afectin la calçada o que es trobin en carrers amb enllumenat públic insuficient, requeriran
senyalització lluminosa en tot el perímetre tancat.

11.-

GESTIÓ MOVIMENTS DE TERRA: SOBRANTS I PRÈSTECS

Les obres previstes contemplen afectacions al subsòl d´uns 80 cm.de profunditat i 50 d´amplada en la
realització de les rases però una vegada realitzat l´estesa del tub , es reomplirà amb el mateix material,
seguint les especificacions del plec de condicions i el sobrant es portarà a abocadors de reciclatge.

Formació específica dels operaris:
Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental,
aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà als operaris de
quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es proposin en aquest

12.-

AFECTACIÓ A LES PROPIETATS FÍSIQUES DEL SÒL

punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un
seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació.

Les obres previstes no contemplen afectacions al subsòl .
13.1.- I.- PAISATGE
12.1.- G.- ENERGIA
13.1.1 DEFINICIÓ DE LES AFECTACIONS
12.1.1 DEFINICIÓ DE LES AFECTACIONS

Existència de zones d’obres i emmagatzemament.

Consum de combustible dels motors dels camions plomes i plataformes elevadores necessàries per el

Existència d’elements de senyalització i informació provisionals (cartell d’obra)

muntatge de punts de llum.
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14.-

IMPACTE VISUAL DE L’OBRA

Excepte el cartell d’obra, la possible col·locació d’altres rètols o cartelleres es regirà per l’Ordenança
dels usos del paisatge urbà i haurà de ser autoritzada per l’Ajuntament.
Es tindrà cura que les zones d’emmagatzematge, les activitats auxiliars, no creïn un impacte visual
important ni afectin a la població, tant interna com externa al recinte.
Els tancaments seran segons especificacions del vector E - Sol i Subsòl
El contractista vetllarà pel correcte estat de conservació de les casetes, eliminant grafits, publicitat
il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original.

Barcelona, Maig de 2018
L’autor del projecte

Sergi Pascual Cordovín
Etop Núm 50041
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-

Comprovació d’absència de greixos, pols i brutícia

-

Comprovació del gruix de material aplicat

El present PLA DE CONTROL DE LA QUALITAT per al “PROJECTE EXECUTIU DE INSTAL.LACIÓ

-

Comprovació de connexions

DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES A LA COBERTA DE L’ESCOLA NABÍ DE BARCELONA" es

-

Assaigs de resistència de línies elèctriques

-

Mesures de resistència de posta a terra

-

Proves de continuïtat

L’objecte és establir, sense caràcter limitatiu, els mecanismes necessaris per tal d’assegurar durant el

-

Proves de intensitat de defecte

transcurs de l’obra:

-

Seguiment documental, en especial el referent als certificats de producte i d’origen de
materials (matèries primeres)

-

Proves generals de funcionament

1.

OBJECTE

redacta com a base per a l’elaboració del pla d’autocontrol de la qualitat a redactar pel contractista
adjudicatari de les obres.

-

La qualitat i les característiques dels materials utilitzats conforme els requeriments de
projecte

-

La qualitat de les tasques desenvolupades i la homogeneïtat del procés constructiu.

-

El compliment de l’indicat al Plec de Prescripcions Tècniques de projecte.

-

La realització de les proves i assaigs necessaris previs a la posta en marxa de la instal·lació.

4.

MATERIALS PROCEDENTS DE FÀBRICA

4.1.
2.

PLA D’AUTOCONTROL DE LA QUALITAT

Considerant tots els aspectes inclosos en el present document, el contractista haurà de redactar el seu

DEFINICIÓ

S’inclouen en aquest grup tot aquell material provinent de fabrica i que no requereix cap manipulació
addicional en obra abans de esser muntat, tals com:

Pla d’Autocontrol de la Qualitat per a l’aprovació de la Direcció d’Obra amb el consentiment de l'entitat
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

-

Caixes de derivació (Homologades)

-

Conductors elèctrics

-

Equips de control, inversors, reguladors...

Les despeses derivades de l’Autocontrol de la Qualitat de les obres a realitzar per el contractista es

-

Bateries (en cas d'aplicació)

trobarà inclòs en els preus unitaris de les unitats constructives, no representant cap increment de cost ni

-

Mòduls Fotovoltaics

En el Pla d’Autocontrol de la Qualitat el contractista definirà quines proves i inspeccions realitza ell
directament o quines subcontracta, el medis materials, humans i d’explotació que utilitzarà, el
mecanisme de control documental que establirà, així com el punts d’inspecció que es fixarà.

argument per a la reclamació de preus ni la tramitació de partides contradictòries.

4.2.
3.
ACTUACIONS FONAMENTALS EN L’ÀMBIT DEL CONTROL DE LA
QUALITAT
-

REQUISITS

Aquests hauran de complir amb totes les característiques i propietats recollides als documents de
projecte, prevalent la més restrictiva en cas de contradicció entre 2 o més documents.

Comprovació de les característiques dels materials presents a obra respecte les
prescripcions de projecte.

Abans del subministrament a obra dels materials el contractista aportarà els fulls de característiques

-

Seguiment del muntatge respecte les instruccions i recomanacions del fabricant

present annex a fi de l’aprovació de la direcció d’obra.

-

Comprovació d’anivellaments i orientacions

-

Comprovació de parell d’estrènyer cargols

tècniques, plànols constructius, certificat a norma... i tota la documentació indicada en els apartats del
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4.3.

PROVES A EXECUTAR A OBRA

Els materials d’aquest grup vindran assajats de fabrica o fabricats sota una norma que asseguri la

-

Quadres elèctrics

-

Petites estructures

qualitat del procés de fabricació , per tant, a obra es comprovarà:
-

Que el muntatge realitzat sigui correcte i en base a les instruccions i recomanacions del
fabricant.

-

El seu anivellament

-

La correcta fixació i comprovació de parells d’estrènyer cargols

5.2.

REQUISITS

Aquests hauran de complir amb totes les característiques i propietats recollides als documents de
projecte, prevalent la més restrictiva en cas de contradicció entre 2 o més documents.
Prèvia a la fabricació dels quadres elèctrics el contractista entregarà els esquemes elèctrics multifilars i

La detecció d’una mostra amb un defecte de muntatge (mal anivellament, incorrecte parell d’estrènyer...)

el llistat de material amb marca i model de cada element. Cada unitat mínima del conjunt

es

comportarà la revisió de tot el volum d’obra executat fins el moment, sense prejudici temporal ni

considerarà com un material procedent de fabrica a efectes de autorització d’us i control documental

econòmic pel global de l’obra.

Prèvia a la fabricació de les estructures el contractista entregarà els plànols constructius d’aquest i els
plànols, de planta, alçat i perfil de la seva aplicació.

4.4.

DOCUMENTACIÓ

S’aportarà, sense caràcter limitatiu, i prèvia arribada a l’obra dels materials, per a la perceptiva
aprovació de la direcció facultativa:

PROVES A EXECUTAR A OBRA

A obra es comprovarà:
-

Anivellament

-

Correcta fixació i comprovació de parells d’estrènyer cargols

-

Fulls de característiques tècniques

-

Certificats de qualitat i/o de fabricació

La detecció d’una mostra amb un defecte de muntatge (mal anivellament, incorrecte parell d’estrènyer...)

-

Certificats d’origen dels materials (matèries primeres)**

comportarà la revisió de tot el volum d’obra executat fins el moment, sense prejudici temporal ni

-

Certificats de garantia

-

Certificats de compliment de norma.

-

Memòries de càlcul de disseny

** Es lliuraran els certificats d’origen dels materials utilitzats en la fabricació de les columnes (tub de
ferro), existirà traçabilitat entre els certificats d’origen de materials, els certificats de producte i els
elements muntats.

5.

5.3.

MATERIALS PROCEDENTS DE TALLER

5.1.

DEFINICIÓ

econòmic per a el global de l’obra.

5.4.

DOCUMENTACIÓ

S’aportarà, sense caràcter limitatiu, i prèvia arribada a l’obra dels materials, per a la perceptiva
aprovació de la direcció facultativa:
-

Plànols i esquemes, definició de materials

-

Protocol d’assajos a taller.

-

Fulls de característiques tècniques equips interiors

-

Certificats de qualitat i/o de fabricació

-

Certificats de garantia

-

Certificats de compliment de norma.

S’inclouen en aquest grup tot aquell material provinent de taller, fruit de la manipulació, connexionat i
muntatge en una única unitat de diverses referències comercials o matèries primes o de la mecanització
de diverses matèries primes presentades en unitats de distribució a l’engròs, tals com:
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6.

CONNEXIONAT ELÈCTRIC

6.1.

7.

DEFINICIÓ

Operació mitjançant la qual s’estableix la continuïtat elèctrica entre 2 elements d’un circuit.

PETITA OBRA CIVIL (EN CAS D'APLICACIÓ)

7.1.

DEFINICIÓ

S’inclouen totes les operacions en l’entorn de petites actuacions per a acabats i rebliments a executar a
obra i que no requereixen l’aportació massiva de materials de planta com àrids, formigons, varetes
corrugades d’acer... sinó petites aportacions de preparat de formigó sec.

6.2.

REQUISITS
7.2.

Les operacions de conexionat (i desconexionat) elèctric es realitzaran sempre garantint la seguretat dels

REQUISITS

operadors i de la instal·lació, és a dir, el compliment de les 5 regles d’or.

El formigó es fabricarà amb formigonera, serà del tipus sec, pastat a formigonera amb la quantitat

Per a la connexió s’utilitzaran sempre terminals (de pala, puntera, puntera plana...) premsats amb les

d’aigua especificada pel fabricant.

eines apropiades. No es permetran les connexions sense terminal ni el muntatge de terminals amb

Es procurarà que les actuacions tinguin la mínima repercussió als seus voltants, procurant ordre i neteja.

alicates, pic de lloro, punxó o altres eines similars.

Tot i la poca entitat de les actuacions es tindrà especial cura en nivells, linealitats acabats generals i

L’operació de conexionat inclourà la identificació de les puntes i de les venes de la línia mitjançant

finalització de juntes i fronteres amb d’altres materials.

macarrons plàstics i etiquetes fixades amb cintets plàstics brides amb retolació indeleble.
Els cables es fixaran mecànicament al bastidor mitjançant cintets plàstics, es a dir, la borna no exercirà
mai cap força de retenció mecànica del cable.
Es deixarà la suficient reserva de cable entre la fixació i el born per a la posterior manipulació de la línia.

6.3.

7.3.

A obra es comprovarà:

PROVES A EXECUTAR A OBRA

A obra es comprovarà:
-

Conexionat elèctric - coherència de circuits

-

Muntatge de terminals

-

Identificació de puntes i venes

-

Fixació de cables a bastidor

-

Correcte fixació del terminal al cable i del terminal al born, estirant en absència de pensió
d’aquest.

PROVES A EXECUTAR A OBRA

-

Acabat general de les rases

-

Anivellament de les cares superiors de les construccions

-

Rectilinitat de les cares laterals de les construccions

-

Consistència general

-

Acabat de juntes i fronteres amb altres construccions

-

Proves de tracció de perns (mostreig)

7.4.

DOCUMENTACIÓ

S’aportarà, sense caràcter limitatiu, i prèvia arribada a l’obra dels materials, per a la perceptiva
aprovació de la direcció facultativa:

6.4.

DOCUMENTACIÓ

S’aportarà, sense caràcter limitatiu, i prèvia operació de connexionat, per a la perceptiva aprovació de la

-

Certificats de materials

-

Fulls de característiques tècniques

direcció facultativa:
-

Plànols i esquemes de conexionat

8.

PROVES I ASSAIGS

Un cop finalitzada la instal·lació s’hauran realitzar les següents proves i assaigs:
-

Proves d’aïllament de línies elèctriques
5
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-

Mesura de resistència d’elèctrodes de posta a terra

En el cas de detectar punts de llum que no compleixin amb les prescripcions de la ITC-BT9 punt 10

-

Proves de continuïtat de la xarxa de terres

s’investigarà el motiu, connectant el suport metàl·lic a la xarxa d’equipotencialitat o investigant el punt

-

Proves d’actuació d’interruptors diferencials

-

Proves generals de funcionament

Els assaig, com la resta de controls de qualitat , hauran d’esser documentats i s’hauran aportar els
certificats de calibració dels equips utilitzats per aquests.
Les mesures luminotècniques es realitzaran segons s’estableix a la ITC-EA-07.

on la xarxa de terres perd la continuïtat i reparant aquest sense cost per a la propietat.

8.4.

PROVES D’ACTUACIÓ D’INTERRUPTORS DIFERENCIALS

Es comprovaran el 100% dels interruptors, mitjançant l’injecció d’una intensitat conforme a la sensibilitat
de la protecció i la mesura del temps d’actuació, essent necessari l’us d’equips d’assaig certificats.
Es lliurarà el perceptiu certificat d’assaig signat per un tècnic competent o laboratori homologat amb els
valors absoluts mesurats i els valors màxims de referència. S’hi annexaran els certificats de calibració

8.1.

PROVES D’AÏLLAMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES

Es comprovaran el 100% de les línies elèctriques (circuits).

dels equips utilitzats en els assaigs, on hi consti el número de sèrie del equip.
En el cas de detectar interruptors que no actuïn en els marges d’intensitat o temps establerts segons les
seves característiques seran substituïts sense cost per a la propietat.

Es seguirà el procediment i prescripcions del punt 2.9 de la ITC-BT-19.
Es lliurarà el perceptiu certificat d’assaig signat per un tècnic competent o laboratori homologat amb els
valors absoluts mesurats i els valors mínims de referència. S’hi annexaran els certificats de calibració
dels equips utilitzats en els assaigs, on hi consti el número de sèrie del equip.
En el cas de detectar línies que no compleixin amb els requisits d’aïllament prescrits per la ITC-BT-19
seran substituïdes sense cost per a la propietat.

8.2.

MESURA DE RESISTÈNCIA D’ELÈCTRODES DE POSTA A TERRA

Es comprovaran el 100% dels elèctrodes de posta a terra en el seu punt inicial (quadres elèctrics).

8.5.

PROVES GENERALS DE FUNCIONAMENT

Es comprovaran el funcionament del 100% dels circuits, incloent:
-

Coherència de distribució de circuits

-

Engegada i aturada manual

-

Engegada i aturada mitjançant ordres externes sistema de control dinàmic

-

Funcionament a flux reduït

-

Escenaris Smart-lighting (segons annex específic)

Es lliurarà el perceptiu certificat d’assaig signat per un tècnic competent o laboratori homologat amb els

El contractista redactarà un protocol de proves per a l’anàlisi i aprovació de la Propietat, les seves

valors absoluts mesurats i els valors màxims de referència. S’hi annexaran els certificats de calibració

Assistències Tècniques i/o la Direcció Facultativa. Les proves es realitzaran seguint el citat protocol i en

dels equips utilitzats en els assaigs, on hi consti el número de sèrie del equip.

presencia de la Propietat o les persones que aquesta designi.

En el cas de detectar elèctrodes que no compleixin amb els requisits prescrits per la ITC-BT-18 i ITCBT9 punt 10 s’investigarà el punt on la xarxa de terres perd la continuïtat i es repararà o, en cas contrari,

En el cas de detectar funcionaments anòmals s’anotaran al protocol i es corregiran sense cost per a la

es reforçarà l’elèctrode amb més plaques de posta a terra sense cost per a la propietat.

propietat. Un funcionament anòmal no es considerarà corregit fins que no sigui comprovat in-situ per la
propietat i en presencia del contractista.

8.3.

PROVES DE CONTINUÏTAT DE LA XARXA DE TERRES

Es comprovarà la connexió equipotencial del 100% dels punts de llum mitjançant la lectura de la tensió
de defecte.
Es lliurarà el perceptiu certificat d’assaig signat per un tècnic competent o laboratori homologat amb els
valors absoluts mesurats i els valors màxims de referència. S’hi annexaran els certificats de calibració
dels equips utilitzats en els assaigs, on hi consti el número de sèrie del equip.

En la prova de coherència de

distribució de circuits es comprovarà que els punts de llum s’han

connexionat segons les distribucions establertes a projecte, així com l’equilibrat de fases dels circuits.
La primera comprovació es realitzarà per observació directa dels punts de llum activats a l’energitzar el
circuit. La segona comprovació per mesura de la intensitat de cada fase, sense prejudici de comprovar
la distribució en camp per observació directa dels punts de llum activats amb dues fases
desconnectades.
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9.

VERIFICACIÓ, INSPECCIÓ I LEGALITZACIÓ

El Pla d’Autocontrol de la Qualitat també inclourà tot el referent a la Verificació, Inspecció i Legalització
de les instal·lacions a fi de realitzar la posta en marxa d’aquestes en plenes condicions de legalitat.
En aquest sentit el contractista realitzarà les gestions necessàries per a que les instal·lacions siguin
sotmeses a:
-

Verificació inicial

-

Inspecció inicial

Un cop superats aquest tràmits es procedirà a la legalització d’aquestes mitjançant la intervenció d’una
entitat col·laboradora dels serveis d’Indústria.

10.

CONTROL DOCUMENTAL

Juntament amb la documentació final d’obra es lliurarà el dossier fruit de l’aplicació del Pla d’Autocontrol
de la qualitat.

Barcelona, Maig de 2018
L’autor del projecte

Sergi Pascual Cordovin
Etop Núm 50041
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DOCUMENT NÚM. IX
CERTIFICAT DE SOLIDESA
ESTRUCTURAL I FUNCIONALITAT

Col·legiat Sandra López Kóvacs
Arquitecta
Col. nº 27.739 del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Madrid (COAM)

CERTIFICAT
de
SOLIDESA ESTRUCTURAL I FUNCIONALITAT
DE LA COBERTA DE L’EDIFICI DEL CEIP NABÍ A LA CIUTAT DE
BARCELONA

CERTIFICAT DE SOLIDESA ESTRUCTURAL I FUNCIONAL DE LA COBERTA
A instàncies de Barcelona d’infraestructures Municipals S.A. (BIMSA), domicili en carrer de
Bolivia, 105, de Barcelona, en representació de Ingenieros Emetres S.L, m'he personat en
l’equipament municipal del CEIP Nabí, En carrer dels Reis Catòlics,38 de Barcelona, i la
descripció és la següent: edifici d’equipament educatiu i cultural dedicat a l’ensenyament amb
una superfície total de 1480 m2, compost de Planta baixa +2 plantes amb les següents
superfícies:

UBICACIÓ:
CEIP NABÍ
CARRER DELS REIS CATÒLICS,38
08017 - BARCELONA
PETICIONARI:
Barcelona d’Infraestructures
Municipals S.A. (BIMSA)

TÈCNIC AUTOR
SANDRA LÓPEZ KÓVACS

PLANTA BAIXA
PLANTA PRIMERA
PLANTA SEGONA

La seva construcció té data de 1993
La coberta objectiu del projecte té una superfície de 715 m2 i es tracta d’una coberta plana no
transitable, acabat de protecció amb grava. Està conformada per forjat de formigó, formació de
pendents, barrera de vapor, aïllament tèrmic, capa impermeabilitzant i la capa de protecció de
grava amb un espessor de 5 cm.
CERTIFICO:
Que d'acord a la presa de dades i inspecció realitzada, havent comprovat que prescriu l'annex
D, del CTE-DB-SE, sobre Avaluació Estructural d'Edificis Existents així com la resta de
normativa vigent per estudiar la solidesa estructural i funcional i no observant cap deficiència
que comprometi la seguretat estructural i funcional, que la present coberta compleix / reuneix
les condicions de SOLIDESA ESTRUCTURAL I FUNCIONAL, per la instal·lació del parc
fotovoltaic objecte del present projecte.
I perquè consti als efectes oportuns, expedeixo el present certificat a Barcelona
d’infraestructures Municipals S.A. (BIMSA)

COL. Nº 21.739 DE COL·LEGI OFICIAL
D’ARQUITECTES DE MADRID (COAM)

A Barcelona, 30 de Maig de 2018

Barcelona, 04 de Juny de 2018

Superfície (m2)
740
715
715

Sandra López Kóvacs

En representació de Ingenieros Emetres, S.L.
NIF .: B60626397
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ANNEX MONITORATGE
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A continuació es presenta, de forma esquemàtica, els principals conceptes a tenir presents en les
instal·lacions de monitoratge de l’àmbit municipal:

1.- Memòria explicativa
1.1.- Introducció i conceptes rellevants

A.

Subjectes partícips:
A.1 - Promotor

L’elevat nombre d’equipaments municipals fa necessària la participació de diferents empreses
subministradores d’equips de comptatge i monitoratge energètic.

A.2 - Projectista
A.3 - Contractista

Per tal d’evitar que les diferents tecnologies aplicades per cada subministrador de monitoratge,
impliquin una falta d’homogeneïtzació en l’accés i tractament de les dades mesurades i llegides,
l’AGÈNCIA D’ENERGIA DE BARCELONA sol·licita a cadascun d’ells la integració de les dades
obtingudes mitjançant els seus equips, per posteriorment enviar, passant per SENTILO, a
la plataforma de monitoratge energètic d’edificis i instal·lacions de producció energètica
actualment existent i en funcionament propietat de l’AGÈNCIA D’ENERGIA DE BARCELONA
(en endavant, AEB).

B.

Tipus d’instal·lacions a monitorar:
B.1 - Edificis i Equipaments Municipals
B.2 - Instal·lació Producció Energia
B.2.1 - Solar Tèrmica
B.2.2 - Solar Fotovoltaica
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B.2.3 – Minieòlica

Contractar proveïdor plataforma
pantalles visualització

B.2.4 – Geotèrmica
B.2.5 - Altres

1

B.3 - Habitatges
Internet

SENTILO

Internet

RTU

Plataforma
visualització

Internet

Edifici/Equipament

2

Programar I validar
enviament dades a
SENTILO des de la RTU

C.

Elements del monitoratge:
C.1 - Elements de Mesura
C.2 - Concentrador de dades Datalogger (RTU)
C.3 - Plataforma ent/sort SENTILO

Aquesta eina de centralització i visualització de dades permet la recollida de totes les dades

C.4 - Plataforma de visualització del monitoratge

de consum enregistrades en els edificis i equipaments monitorats, independentment de la marca i
model dels equips de comptabilitat i monitoratge instal·lats en cadascun d’ells sempre i quan allò
instal·lat s’ajusti als requeriments que estableix aquest document.
El capítol 2 d’aquest document contempla les especificacions tècniques i recomanacions sobre
com ha de ser la instal·lació de monitoratge, adreçades al Promotor, Projectista i al Contractista de
la instal·lació. Cal incorporar-los a les licitacions per a aquests tipus d’instal·lacions.
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L’AEB compta amb un sistema de gestió de dades que permet la visualització de dades i
l’elaboració d’uns informes via WEB. A aquest sistema de gestió i de visualització de dades s’hi
El Monitoratge energètic no s’ha de confondre amb el sistema de control de clima i enllumenat de que es
doten alguns equipaments. El monitoratge energètic que es requereix i que és objecte d’aquest

accedeix amb diferents nivells i perfils d’usuaris, per tal que cada usuari pugui visualitzar una
determinada informació segons el seu perfil.

document és el necessari exclusivament per a visualitzar els consums energètics de l’edifici i la
producció elèctrica o tèrmica en cas que l’equipament disposi de sistemes renovables.
Aquests monitoratges es basen principalment en la mesura de la producció d’energia renovable així
com dels consums elèctrics principals i del comptador de l’escomesa de gas natural. El

Aquest tipus de sistema està pensat inicialment per fer telemesura o telecontrol (comunicació
unidireccional edifici-centre de control o Web), però probablement haurà d’acabar convertint-se, amb
molt poca inversió addicional, en un sistema de telegestió (comunicació bidireccional).

monitoratge de consum no només es limita a la lectura de comptadors d’energia sinó que incorpora
sondes de temperatura i humitat relativa per tal de poder corregir el consum amb els paràmetres
ambientals.

1.2.- Elements de camp del monitoratge

L’arquitectura de l’actual sistema es basa en sistemes de comptabilitat i monitoratge energètic amb un
equip d'adquisició i emmagatzematge de dades (datalogger), en endavant RTU Datalogger, en
cadascun dels edificis objecte de monitoratge.
Les dades adquirides i emmagatzemades a la RTU s’envien a la Plataforma de Sensors i Actuadors
de Barcelona (en endavant SENTILO) que és la peça arquitectònica que aïlla les aplicacions que es
desenvolupin per explotar la informació “generada per la ciutat”, de la capa de sensors distribuïts per
la ciutat que recullen i emeten aquesta informació.
La informació adquirida per la SENTILO és enviada a un servidor propietat de l’AEB. El sistema és
completament obert i escalable tant vertical com horitzontalment.

A continuació es descriuen breument els elements de camp més habituals en els monitoratges.

Analitzadors d’Electricitat
Els analitzadors d’Electricitat són centrals de mesura d'alta precisió, que tenen l’objectiu de mesurar
els principals paràmetres elèctrics en xarxes monofàsiques i / o trifàsiques.

Emissor d’impulsos per al comptador de gas i per a les Xarxes de calor i fred de barri
Els emissors d’impulsos s’utilitzaran, sempre que sigui possible, per a la lectura del consum de gas.
Aquests seran instal·lats, juntament amb el cablejat i connectors adients. En cas que no sigui possible,
s’instal·laran comptadors de gas addicionals al de companyia.
En aquells casos en els que l’edifici o equipament estigui connectat a les Xarxes de Calor i Fred de Barri
de la ciutat, també s’instal·laran emissors d’impulsos, sempre que sigui possible.

Sondes de Temperatura i Humitat relativa
El sistema de comptabilitat i monitoratge s’ha d’ampliar a més funcionalitats a través de la implantació
de sondes de temperatura i d’humitat relativa interior (i si es considera d’interès, també exterior) per
permetre tenir lectures d’aquests paràmetres per obtenir indicadors energètics d’interès, controlar
l’evolució dels paràmetres esmentats al llarg del dia, de la setmana o del temps d’interès determinat,
poder gestionar en un futur els sistemes de climatització en funció d’aquestes lectures, etc.
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1.4.- Plataforma de visualització de l’Agència d’Energia de Barcelona (AEB)
Concentrador de dades Datalogger (RTU)
El concentrador de dades és un sistema electrònic per a mesurar un cert nombre de variables i efectuar

Les dades enviades per SENTILO s’enregistren remotament al servidor de dades connectat a
Internet.

una tabulació escrita i/o registrar-les en un format adequat per a l'entrada a l’ordinador. En aquest cas
correspon a l’element que concentra i emmagatzema les dades provinents de la resta d’elements:
analitzadors de xarxes, emissors d’impulsos i sondes de temperatura i humitat.

També cal mencionar que a les instal·lacions de monitoratge hi ha altres elements de camp menys
habituals com poden ser comptadors d’energia o sensors d’irradiància.

1.3.- Plataforma de Sensors i Actuadors de Barcelona (SENTILO BCN)
SENTILO és la peça de l'arquitectura que aïlla les aplicacions que es desenvolupen per explotar la
informació "generada per la ciutat" de la capa de sensors desplegats a tota la ciutat per recollir i difondre
aquesta informació. El principal objectiu de la plataforma SENTILO és abaratir costos de desplegament i
manteniment de sensors i alhora abaratir costos de desenvolupament d’aplicacions consumidores de
dades procedents de sensors. La creació i implantació de la plataforma SENTILO permet assolir els
següents beneficis:
• Aïllar (desacoblar) el sensors i actuadors de les aplicacions que els usen, permetent canviar
uns i altres sense haver de tocar res més.
• Trencar les sitges funcionals, fugint de la dependència de proveïdors i de la proliferació de
sistemes aïllats que moltes vegades es despleguen fins i tot per al mateix servei.
• Facilitar compartir les dades d’un sensor entre diferents aplicacions trencant conceptes de
propietat.
• Disposar d’una sèrie de serveis comuns que necessiten totes les aplicacions i que no cal que
cada una desenvolupi independentment: Catàleg de sensors/actuadors, monitoratge, Qualitat de
Servei, homogeneïtzació lèxica, sintàctica i semàntica.
• Incorporar traduccions de protocols entre sensors/actuadors i les aplicacions.
• Assegurar que el catàleg dels sensors/actuadors, nucli fonamental del sistema de gestió i
manteniment d’equips al carrer, és complert.
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Aquest Servidor conté una aplicació Web mitjançant la qual es poden visualitzar totes les dades en
temps real i en forma d’històrics. Les seves característiques són:
•

Visualitzar els consums elèctrics i de gas

•

Visualitzar els valors de les temperatures i humitats

•

Consultes d’històrics de les dades de consums

•

Generació de gràfiques d’històrics de l’evolució de totes les dades enregistrades

•

Gestió, consulta i generació d’ informes setmanals, mensuals i anuals dels consums de la
instal·lació

•

Exportació de totes les dades enregistrades a format Excel o CSV. Es podrà definir el rang de
dates entre les quals es generarà aquesta exportació

•

Discriminació de la informació mostrada depenent del tipus d’usuari

2.1.2.- Proposta de clàusules respecte al monitoratge

2.- Requeriments i Recomanacions per a la implementació del
monitoratge

2.1.- Informació adreçada al Promotor (BIMSA, Districtes, Sectors municipals)
2.1.1.- Criteris per al monitoratge d’una instal·lació
A continuació s’exposa els criteris pels que es valora la necessitat de monitorar un edifici o equipament
municipal de nova construcció o el qual hagi estat sotmès a una reforma integral.
1. Disposar de xarxa IMI que servirà com a canal de comunicació del monitoratge cap a la
plataforma: alternativament es poden instal·lar sistemes de comunicació GPRS/3G però
tenen un manteniment al que cal fer front i tenen moltes fallades de comunicació que
obliguen a desplaçar-se a resetejar el mòdem.
2. Segons l’ús que es doni a l’equipament: Són d’especial interès monitorar, aquells edificis
destinats a biblioteques, centres cívics, edificis d’oficines, museus, casernes bombers i GU,
EBM, centres esportius....
3. Segons la superfície total: De forma orientativa, es considera interessant, monitorar els
2
edificis amb una superfície superior a 3.000 m i en funció de la previsió anual de consum.
4. Segons si l’edifici disposa d’elements d’autoproducció: Poder avaluar el grau
d’autosuficiència de l’edifici és un dels principals objectius d’aquesta administració, motiu pel
qual es bo conèixer què consumeix un edifici i veure quina cobertura dóna la instal·lació
d’autoproducció.

1. Tasques relacionades amb la coordinació de les visites tècniques que siguin necessàries així com la
coordinació i l’establiment de les dates d’execució de les obres.
Per tal de fer-ho, l’empresa adjudicatària es posarà en contacte amb els responsables dels
diferents edificis i equipaments municipals, dades que li seran facilitades pels <promotor
municipal / ens contractant de l’obra nova o rehabilitació>. En aquest sentit doncs, els <promotor
municipal / ens contractant de l’obra nova o rehabilitació> només actuarà com a facilitadora dels
contactes però les tasques de coordinació de dates per a les visites tècniques i per a les obres serà
responsabilitat de l’empresa adjudicatària del contracte. L’empresa adjudicatària caldrà que, un cop
se li adjudiqui el contracte i abans d’iniciar la instal·lació, faci una proposta adaptada a les
necessitats reals de cadascun dels edificis, amb els detalls del sistema de comptabilitat i de
monitoratge energètic a implantar en cadascun d’ells, sense que aquestes propostes serveixin per
exigir sobrecostos respecte a l’oferta econòmica presentada i acceptada amb anterioritat com a
resultat de l’adjudicació del present concurs públic. Aquesta proposta l’haurà de presentar a les
parts implicades i haurà de ser aprovada pels <promotor municipal / ens contractant de l’obra nova
o rehabilitació>i per l’AEB.
Pel que fa referència al canal de comunicació del monitoratge amb la plataforma, es requereix el
següent protocol:
1.1 Prioritzar la connexió a fibra òptica municipal.
1.2 En cas que l’equipament no disposi de fibra òptica municipal:
a. Estendre cable de comunicacions fins al RAC TIC i si encara no hi ha xarxa de
telecomunicacions (ADSL del nou inquilí), la constructora haurà de subministrar, per a
la fase final de l’obra, un mòdem i una targeta SIM 3G (IP dinàmica) per a fer les
proves d’enviament a Sentilo.
b. en cas que no hi hagi RAC TIC, la constructora haurà de subministrar una targeta SIM
3G (IP estàtica) per a fer les proves d’enviament a Sentilo.
2. Redacció del preceptiu Pla de Seguretat i Salut relatiu als treballs a realitzar a partir del preceptiu
Estudi de Seguretat i Salut.
3. Elaboració dels As-Built dels sistemes instal·lats en cadascun dels edificis objecte de monitoratge,
d’acord amb el guió que es detalla a continuació:

Criteris excloents:
5. Segons règim d’ús (concessionat o gestió directa): Un edifici destinat a que la seva gestió
sigui consorciada és un edifici en el que si de l’eina de monitoratge se n’extreu la possibilitat
de fer millores, aquestes caldrà que les implanti el gestor fet que sempre complica la facilitat
d’implantació o d’inversió pública.
6. Valorar que la inversió tingui un retorn raonable: Es pot comptar que el monitoratge pot
arribar a aportar un estalvi del 5% del consum de l’edifici. Retorns d’inversió superiors a 5
anys són considerats massa llargs. De totes maneres aquest ítem va molt relacionat amb
l’abast de comptatges que s’esculli, dificultat d’implantació, consum de l’edifici i del cost del
kWh. Així, edificis amb consums totals (electricitat, gas...) majors a 150.000 kWh/any, la
inversió en monitoratge surt rendible.
Malgrat aquestes indicacions, qui validarà en última instància la necessitat de monitoratge serà el
gestor de l’edifici o promotor del nou edifici o equipament, pel cas d’obra nova.
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I.- Fitxa informativa de l’equipament (Nom, ubicació, característiques arquitectòniques, activitat, ...).

II.- Inventari d’equips del monitoratge, característiques i ubicació.
Nota: Caldrà indicar les característiques parametritzades de comunicació (p. ex., protocol de
comunicacions parametritzat, Velocitat, paritat, identificador d'esclau modbus) i de configuració
(p. ex., relació de transformació de corrent si és un analitzador de xarxes, pes dels polsos en cas de
un comptador amb emissor de polsos, ...).

2.2.- Informació adreçada al Projectista i al Contractista
III.- Esquema de principi del monitoratge.
A continuació s’exposen les actuacions a considerar en projecte i a realitzar, a aquells edificis o
equipaments als que es pretén instal·lar un sistema de monitoratge.

IV.- Paràmetres de configuració de la RTU
Nota: Cal que es lliuri la configuració en format electrònic, manual de configuració i les
contrasenyes i usuaris necessaris per poder fer les modificacions i manteniments que puguin
requerir-se.

V.- Paràmetres de configuració de la xarxa
Nota: Cal que es lliuri l’arquitectura complerta de comunicacions tant entre dispositius i RTU com
de la RTU amb internet indicant adreces, tipus de busos que es fa servir i una descripció de per on
passen els busos i on es connecten ells elements (armari rack, boca del switch, ...).

1. Disposició d’equips de mesura relatius al consum de l’edifici i a la producció renovable,
comunicacions, concentrador d’informació, cablejat, etc., d’acord amb les variables a
monitorar definides per l’AEB o ens gestor de l‘edifici o equipament
2. Programació de l’equip concentrador d’informació per enviar la informació a SENTILO i
validació de la informació rebuda a SENTILO, seguint el protocol definit en el present
document.
3. Contractació de l’empresa gestora de la Plataforma de visualització de l’AEB, per a que
programi les pantalles de visualització.

VI.- Relació de sensors de la instal·lació (especificant quines d’elles s’envien a SENTILO).
4. Recepció del monitoratge per part de l’AEB, qui emetrà un document datat de conformitat

VII.-Reportatge fotogràfic dels equips i la seva ubicació (seguint l’ordre del punt II).
Nota: La ubicació dels cables de comunicació caldrà descriure-la gràfica o narrativament per tal
de que es pugui resoldre una pèrdua parcial de una part dels elements.

d’aquesta recepció
5. document generat per l’AEB que certifiqui aquesta recepció signat per ambdues parts).
6. Elaboració document As-built de monitoratge, d’acord amb el guió especificat en el punt

VIII.- Fitxes tècniques i manuals dels equips instal·lats.

4. Validació coherència dades monitorades amb la realitat.
L’objectiu del present contracte és el d’implantar un monitoratge ben fet, no només la instal·lació
d’equips sinó que els equips mesurin allò que s’espera que han de mesurar independentment d’on
siguin instal·lats. L’experiència ha mostrat que a quadres etiquetats com, per exemple:
“Climatització”, en realitat llegeixen també d’altres consums que poc tenen a veure amb el clima, i
per tant la mesura no és realment el que s’esperava que fos. Es proposa que en el moment de fer la
instal·lació es validi exactament què s’està mesurant tot baixant i pujant magnetotèrmics i testejant
exhaustivament què penja de cada quadre. Si un cop feta la validació es detecta que d’un
subquadre monitorat hi pengen consums que poc tenen a veure amb el que era previst, no caldrà
modificar la instal·lació de l’edifici. La validació servirà per conèixer, com a mínim, quins consums
registra cada comptador.
5. Recomanacions d’estalvi a partir de les primeres mesures realitzades.
Es proposa que un cop validada la mesura, es faci un anàlisi bàsic sobre la situació de l’edifici. És
a dir, s’indiqui si hi ha consums nocturns, usos incorrectes del clima, etc... per tant, es demana
que l’adjudicatari realitzi un mínim d’anàlisi d’allò que ha instal·lat.
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2.1.2 del present document.

S’adjunta una orientació pressupostària per al Monitoratge de Consums energètics d’un equipament.

2.2.1.- Variables a monitorar d’un equipament o edifici municipal
DESCRIPCIÓ PARTIDA

Escomesa elèctrica
Mostra les variables característiques de l’Escomesa elèctrica. En un inici es mostrar la informació
instantània de consum (kWh/dia que es van acumulant i torna a zero a les 24h) i la potència instantània.
La informació es refresca cada 2 minuts. En el cas d’energia s’addiciona al valor anterior, en el cas de la
Potència el nou valor substitueix l’anterior.

Subministrament instal·lació i programació d’analitzador elèctric

700,00 € / ut

Subministrament instal·lació i programació de sonda temperatura

400,00 € / ut

Subministrament instal·lació i programació d’emissor d’impulsos (escomesa gas)

250,00 € / ut

Subministrament instal·lació i programació d’equip RTU per enviament de dades a la
Plataforma SENTILO

1.000,00 €

Subministrament i instal·lació de cablejat dels diferents components fins a la RTU

(segons
distàncies)

Pressupost estimatiu la implementació d’un mòdem i tarja SIM 3G per fer proves finals
en cas de no disposar de xarxa IMI o similar.
Cost d’instal·lació dels equips
Partint de l’escomesa es podrà obtenir més detall de les diferents variables (Intensitat, Tensió, ...):

COST

Cost programació enviament informació de RTU a SENTILO
Configuració pantalles en la plataforma de monitoratge de l’Agència d’Energia de
Barcelona (a subcontractar al proveïdor de l’AEB). 1
Cost redacció documentació As-built

(segons model)
(segons preu/h
operari)
(segons preu/h
programador)
250,00 €
(segons preu/h
enginyeria)

Nota: Costos dels components són preus pvp sense IVA ni benefici industrial.

Escomesa de gas (en cas que existeixi consum de gas a l’edifici)

S’adjunta a mode d’exemple un esquema pressupostari corresponents a un sistema de
monitoratge d’un projecte que ja s’ha realitzat. Cada projecte és singular i mereix un disseny
determinat en nombre d’equips i sistemes de comunicació, però s’adjunta aquesta relació per
facilitar la comprensió de l’abast del que es desitja:

Xarxes de Calor i Fred de Barri (en cas que l’edifici disposi de subministrament d’aquestes xarxes)

Consums totals de Climatització, Enllumenat i Força, en el cas que aquests consisteixin un consum
significatiu
iu respecte al total de l’edifici
l edifici i es disposi d’analitzadors
d analitzadors que englobin aquestes senyals.

Consums parcials de Climatització, Enllumenat i Força (Opcional): Es podrà visualitzar les variables
dels analitzadors que segreguen el nivell anterior.

1
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Valor que s’extreu de l’oferta de l’adjudicatari. No inclou IVA. Aquest import inclou el cost d’alta a plataforma
d’un equipament amb =< 25 TAGs
Revisió
Revis
ió 10/03/
10/03/2017
10/03/2
201
2017

Monitoratge de Pèrgola Fotovoltaica amb bateries de Pb i 1 inversor

2.2.2.- Variables a monitorar d’un sistema solar fotovoltaic
Per a les instal·lacions solars fotovoltaiques es considera una tipologia única pel que fa a la visualització
6.000,00 €

en esquema sinòptic i tot el relatiu a gràfiques. Considerant que la connexió serà de tipus 2 (producció
amb autoconsum), caldrà monitorar:
x

Comptador Bidireccional FV (PM2) per avaluar la generació neta

x

Comptador de consum de l’equipament (PM1)

x

Comptador Bidireccional de companyia (CIA) per avaluar la importació/exportació

x

Irradiància

Monitoratge de Pèrgola Fotovoltaica amb bateries de liti i 3 inversors

S’adjunta a continuació, l’abast de diverses instal·lacions Fotovoltaiques tipus i pressupost global (IVA i BI
exclosos) orientatiu:

DESCRIPCIÓ PARTIDA

COST

Monitoratge d’una instal·lació fotovoltaica en equipament

2.000,00 €
11.000,00 €

Monitoratge de Pèrgola Fotovoltaica amb 2 inversors

2.000,00 €

Configuració pantalles en la plataforma de monitoratge de l’Agència d’Energia de
Barcelona (a subcontractar al proveïdor de l’Agència d’Energia de Barcelona) 2

200,00 €

Nota: Costos dels components són preus pvp sense IVA ni benefici industrial.

2
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Valor que s’extreu de l’oferta de l’adjudicatari. No inclou IVA. Aquest import inclou el cost d’alta a plataforma
d’una instal·lació solar fotovoltaica (FV) amb =< 5 TAGs
Revisió 10/03/2017

2.3.- Informació addicional adreçada al Contractista
2.2.3.- Variables a monitorar d’un sistema solar tèrmic

2.3.1- Actuacions a realitzar

Existeixen dues tipologies bàsiques d’instal·lacions solars tèrmiques: Centralitzada i Descentralitzada,
on el seu monitoratge difereix sensiblement, pel que es recomanable consultar a l’AEB abans d’iniciar les
actuacions d’instal·lació
S’adjunta una orientació pressupostària pel Monitoratge d’una instal·lació solar tèrmica:
Exemples:
DESCRIPCIÓ PARTIDA

x

COST

1. Sol·licitar codi d’instal·lació de l’edifici a l’AEB (en el cas que aquest encara no en tingui un
d’assignat), complimentant el formulari que els facilitarà, juntament amb la darrera versió d’aquest
document, la pròpia AEB.
2. Un cop es disposa de codi d’instal·lació de l’edifici, el Contractista presentarà a l’AEB una
proposta de variables a monitorar juntament amb un esquema bàsic de principi de tota la
instal·lació indicant el que es monitora, per tal de que es pugui verificar que tot el que és rellevant
de la instal·lació, d’acord amb els criteris de l’AEB reflectits en aquest protocol, es monitora.

Instal·lació solar tèrmica centralitzada

3.500,00 €

x

Les actuacions a efectuar per l’empresa contractista de la instal·lació del sistema de monitoratge, són

3. Basant-se en aquest document, i un cop l’AEB aprovi les variables definitives a monitorar, la
Contracta instal·larà els equips de presa de dades (comptadors, sondes i concentrador
datalogger d’informació-RTU), i farà la programació del concentrador datalogger-RTU,
efectuant addicionalment les gestions adients per a publicar les dades a SENTILO; la primera
vegada en entorn de proves i a partir de la segona vegada, ja en entorn real.
4. Validar, per part del contractista, a través del visor de SENTILO, que les dades rebudes són
coherents, i que s’envien correctament en temps i forma, mitjançant l’API SENTILO, amb un
client d’API-REST.

Instal·lació solar tèrmica descentralitzada

5. Un cop validades, informar a l’AEB per a que també realitzi les comprovacions corresponents
respecte a les dades rebudes.
6. Amb el vistiplau de l’AEB, el contractista haurà de contactar amb l’empresa adjudicatària
proveïdora de la plataforma de visualització de l’AEB (SIGE) per a tramitar la contractació de
les pantalles de visualització corresponents.
2.500,00 €

7. L’empresa SIGE configura les pantalles corresponents i informa a l’AEB que la informació ja
està disponible a la plataforma a temps real.
8. L’AEB efectua les comprovacions pertinents i dóna el vistiplau provisional, a l’espera de rebre
la documentació as-built de la instal·lació.
9. El contractista elabora l’as-built definitiu del sistema instal·lat, d’acord amb el guió especificat
en el punt 2.1.2 del present document.

Configuració pantalles en la plataforma de monitoratge de l’Agència d’Energia de
Barcelona 3 (a subcontractar al proveïdor de l’AEB).

250,00 €

10. L’AEB dóna el vistiplau definitiu, un cop revisat i validat l’as-built corresponent, emetent un
document datat, de conformitat de recepció del monitoratge.

Nota: Costos dels components són preus pvp sense IVA ni benefici industrial.

Aquesta proposta orientativa de pressupost inclou programació de l’enviament de dades a SENTILO i alta
a la plataforma de visualització municipal

3

Valor que s’extreu de l’oferta de l’adjudicatari. No inclou IVA. Aquest import inclou el cost d’alta a plataforma
d’una instal·lació solar térmica (ST) amb =< 30 TAGs
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Tot seguit s’adjunta en format de diagrama de fluxos:

2.3.2.- Diagrames de flux per a l’alta de monitoratge energètic d’instal·lacions
2.3.2.1.- Diagrama 1: Definició i configuració en camp (RTU) de les variables a monitorar

CONTRACTISTA

2.3.2.2.- Diagrama 2: Publicació de les dades a monitorar a la plataforma SENTILO

Sol·licitar el codi de l’equipament a
monitorar, omplint el formulari
telemàtic facilitat per l’AEB.

CONTRACTISTA

SIGE

Enviament del codi de la
instal·lació a l’empresa
CONTRACTISTA

CONTRACTISTA
CONTRACTISTA

Configurar la RTU per a la publicació de
les dades a SENTILO efectuant les
gestions que siguin necessàries per a
poder enviar les dades,
preferiblement, mitjançant la xarxa
fixa de comunicacions de l’edifici.

Entrega a l’AEB d’una proposta de
variables a monitorar, juntament amb
un esquema bàsic de la instal·lació.

Es publiquen les
dades
correctament?

SÍ

AEB

Revisió de les variables
proposades i aprovació.

CONTRACTISTA

Configuració de la instal·lació de
camp amb les variables a monitorar.
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CONTRACTISTA

AEB

Revisió 10/03/2017

Informar a l’AEB de la
publicació correcte de les
dades

Validació de les dades
publicades a SENTILO, el
CONTRACTISTA pot passar a
l’etapa següent

NO

2.3.2.3.- Diagrama 3: Contractació de les pantalles visualització de la plataforma de l’AEB

CONTRACTISTA

SIGE

CONTRACTISTA

2.3.3.- Especificacions per als elements de camp

Analitzadors d’electricitat

Contactar amb l’empresa
SIGE per a la contractació
de les pantalles (ref exp
16000032).

Els analitzadors d’Electricitat hauran de registrar, com a mínim, la següent informació del quadre
General de comandament:
Intensitat (trifàsica i per cada fase).
Tensió (trifàsica i per cada fase).
Potència Activa.
Potència Reactiva.
Cos Phi.
Energia.

Enviament de pressupost de
generació de pantalles de
visualització

Acceptació del pressupost i pagament
de la contractació de les pantalles,

En general es descarta la lectura directa dels comptadors de facturació de companyia donat que no
es pot garantir la disponibilitat permanent dels ports de comunicació.
Per tal de facilitar la verificació de la lectura dels mantenidors del sistema i dels edificis, els
analitzadors hauran de tenir una pantalla on es puguin consultar les dades instantànies a transmetre.

SIGE

Generació de les pantalles de
visualització a la plataforma,
que són comprovades per l’AEB.

Emissor d’impulsos per al comptador de gas i per a les Xarxes de calor i fred de barri
Per a mesurar el consum de gas de la instal·lació es podrà instal·lar emissors d’impulsos així com
cablejat i connectors adients. En cas que això no sigui possible, s’hauran d’instal·lar comptadors de gas
addicionals al de companyia.

CONTRACTISTA

Generar i entregar a l’AEB,
documentació AS-BUILT de la
instal·lació de monitoratge efectuada

Amb l’objectiu de proporcionar una millor comprovació del comptatge del sistema, es permetrà la
sincronització inicial del comptador.

NO

La documentació
as-built és
correcte?

D’altra banda, cal tenir en compte que el nivell de seguretat intrínseca dels comptadors és Ex II ½ G
EEX ia IIC T6, el que implica que la RTU haurà de disposar de la interfície electrònica corresponent
que permeti la connexió amb el comptador d’impulsos de baixa freqüència.

Sondes de temperatura i humitat relativa
S’incorporaran sondes de control de temperatura i d’humitat relativa en alguna zona de
l’edifici, podent-se sol·licitar, per part de l’AEB instal·lar-ne també en algun punt representatiu
de l’exterior. Les propostes de les ubicacions de les sondes les pot fer l’empresa que elabori

SÍ

el projecte executiu, però hauran de ser aprovades per l’AEB.
AEB

Entregar el Certificat final de la instal·lació
de monitoratge i informar al Promotor de
la seva correcta recepció.

Per a tots els casos, la tecnologia preferida per a la comunicació entre les sondes i la RTU és via
cable.
El nombre de sondes a instal·lar de cadascun dels tipus diferirà en funció de l’edifici objecte del
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monitoratge, en vista de les diferències arquitectòniques, de superfície, d’ocupació i equipaments que
hauran de conviure. Si en un edifici hi ha més d’un equipament amb servei diferenciats, cal instal·lar
sondes de temperatura i humitat relativa interiors en tots els equipaments i, si es considera apropiat,
més d’una sonda en cadascun d’ells.
En qualsevol cas, un cop el contractista hagi realitzat el projecte executiu de monitoratge de la
instal·lació i abans d’iniciar-ne l’execució, caldrà que presenti la proposta a l’AEB, per a la seva
aprovació.

S’especifica a continuació les alternatives de consolidació de dades a les quals es podran acollir els
diferents adjudicataris dels concursos per al subministrament i instal·lació de sistemes de monitoratge i
comptabilitat energètica en edificis i equipaments municipals.
Les dades que el sistema ha de recollir de manera unificada són de tres tipus:
•

Informació en TEMPS REAL de senyals de camp. Per a cada senyal i amb una periodicitat de
2 min si la connexió és fixa i 5 minuts en cas que aquesta sigui mòbil, s'enviarà una mostra
juntament amb l'instant de recollida.

Concentrador de dades Datalogger (RTU)
•

Informació en TEMPS REAL o senyals digitals d'estats o alarmes. Per a tots els senyals
digitals recollits (ja siguin alarmes o estats) s’emmagatzemarà a la base de dades cada

El sistema local de concentració de dades (RTU) rep i enregistra les dades provinents de:

modificació (pas de 0 a 1 o d'1 a 0) juntament amb la dada del temps en què s'ha produït el

•

El comptatge dels consums elèctrics, que es farà mitjançant analitzadors
elèctrics.

•

El comptatge de consums de gas natural, que es farà mitjançant un emissor
d’impulsos.

•

Les dades dels sensors de temperatura (interior i exterior) i humitat
relativa (interior), irradiància o altres variables d’estat que es
considerin.

canvi.
•

Informació HISTÒRICA dels senyals recollits. Dels senyals analògics (temperatures, cabals,
potències, etc.) i comptadors (energies, volums, etc.) es registrarà amb una periodicitat quarthorària (cada 15 minuts), enviant un registre resumit del què ha passat en aquest període.
Aquest resum inclourà el valor mitjà, el màxim, el mínim, el nombre de mostres recollides i
la durada del període resumit.

Per tal que la comunicació sigui més fiable, els analitzadors elèctrics, les sondes de temperatura i
humitat i l’emissor d’impulsos, es comunicaran preferiblement mitjançant cable amb la RTU
Datalogger.
Aquest sistema ha de disposar de memòria incorporada i comptar amb el sistema de comunicació
que suposi el menor cost de manteniment, però sense perdre prestacions de connexió ni de lectura
remota. Qualsevol dels dispositius de comunicació necessaris seran subministrats per l’adjudicatari
com a part de la instal·lació.
Els sistemes locals de concentració, emmagatzematge i publicació de dades cap a la plataforma han
de ser sistemes basats en estendards de programació de controladors (p. ex, IEC 61131-3) o han
de disposar de sistemes operatius que puguin ser accessibles per tal de poder ampliar si s’escau en un
futur, la seva funcionalitat (p. ex, linux embedded, windows xp embedded, android, etc.) o, simplement,
a efectes de manteniment com un actiu informàtic més.
No s'admetrà l’existència de claus d'accés privades que impedeixin re-programar o parametritzar les
noves funcionalitats o corregir possibles mancances.
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De forma general les comunicacions entre les RTU's i la SENTILO es fan utilitzant serveis web i
transmetent les dades en format JSON. Són les RTU's les que inicien les comunicacions quan tenen
dades per transmetre o a intervals periòdics i no és la SENTILO la que les consulta. Les RTU's, per tant,
hauran de tenir la capacitat hardware i software necessària per realitzar de forma autònoma aquestes
comunicacions i, en cas de que no estigui actiu el canal de comunicacions, fer de datalogger per enviar
les dades emmagatzemades tant aviat com les comunicacions quedin restablertes. S'haurà de
demostrar mitjançant la desconnexió forçada de les comunicacions que la funció de datalogging i
recuperació de dades funciona correctament.

2.3.4.- Protocols de comunicació entre els elements de camp i la RTU
Els sistemes proposats, cal que disposin de la possibilitat de comunicar a través de diferents protocols
de comunicació. Si bé el numero de protocols actuals dins del mercat és molt ampli, cal que com a
mínim es comuniqui de forma nativa (inclòs en el software de base del dispositiu) amb el protocol
Modbus RTU/TCP.

SERVEIS SENTILO

2.3.5.- L’Entorn SENTILO.
L’Ajuntament de Barcelona requereix que els sensors i actuadors que es despleguin a la ciutat ho
facin d’una forma estàndard i, en concret, enviïn sempre les dades a través de la plataforma
SENTILO.
A continuació s’inclou un diagrama on s’ubica la plataforma en el context de les aplicacions, mòduls,
proveïdors i sensors. Per a una millor comprensió del diagrama s’inclou una definició dels principals
conceptes representats:

Les aplicacions/ mòduls o proveïdors/ sensors han d’utilitzar la Interfície de Programació
d'Aplicacions (Application Programing Interface, en endavant API) per tal d'interaccionar amb la
plataforma. SENTILO ofereix una API oberta basada en interfícies de tipus REST2 i la
comunicació amb la plataforma és mitjançant el protocol HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

Els serveis o capacitats inicials de la plataforma són:
•

Permetre registrar aplicacions/mòduls i proveïdors/sensors a la plataforma (servei Catàleg).

•

Permetre a aplicacions/mòduls i proveïdors/sensors subscriure’s a serveis publicats
prèviament (servei Subscripció).

•

Permetre enviar informació des de sensors a aplicacions/mòduls (Servei Data).

•

Permetre recuperar informació de proveïdors/sensors des d’aplicacions/mòduls (servei
Data).

•

Permetre enviar ordres des d’aplicacions/mòduls a proveïdors/sensors (servei Order).

•

Permetre disparar alarmes des d’aplicacions/ mòduls o des de proveïdors/sensors (servei
Alarm).

•

S’entén per proveïdor l'ens que agrupa una sèrie de sensors i envia o consumeix informació
cap a la plataforma. Un proveïdor es pot correspondre amb un element físic de camp
(gateway, router) o no (agrupació lògica de sensors d’un determinat tipus).

•

S’entén per sensor un element que envia i/o rep informació de la plataforma. Un sensor es pot
correspondre amb un element físic de camp o no (sensor virtual).

•

S’entén per event la informació que s’envia a SENTILO (ordres, dades, alarmes, etc.)

•

S’entén per serveis les comandes que es poden demanar a la plataforma (catàleg,
subscripció, publicació, data, ordres, alarmes)

•

S’entén per aplicació/mòdul qualsevol client que es connecta a la plataforma per consumir o
enviar dades de/a sensors o d'altres aplicacions (no s’ha de confondre amb l’usuari final).
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b) Identificadors
Nom únic que identifica un recurs al sistema que en el cas de SENTILO, s'utilitzaran URLs (Uniform
Resource Locator). El format general serà el següent:

API REST SENTILO
L’API oberta tipus REST que ofereix SENTILO utilitza els següents conceptes de terminologia
REST:
a)
b)
c)
d)
e)

Recursos: Elements d'informació del sistema.
Identificadors: Nom únic que identifica un Recurs.
Representacions: Format de les dades intercanviades.
Operadors: Accions que es poden fer sobre un recurs.
Codis de resposta: Que indica el resultat de l'operació.

a) Recursos: Són elements d'informació del sistema que en el cas de SENTILO són:
•
•
•
•

Sensor: element de hardware o software amb la capacitat de generar una observació (dada)
Component: es correspon amb un element de hardware o software, amb localització geoespacial (fixa o mòbil) que pot estar format per 1 o N sensors.
Proveïdor: entitat q ue representa una agrupació de components i que permet les
comunicacions amb SENTILO d’enviar dades i rebre comandes.
Aplicació client /Mòdul: entitat que consumeix les dades processades per la plataforma.

Format per les següents parts:
• Protocol de comunicació: HTTP o HTTPS.
• Servidor: Domini del servidor de SENTILO.
• Port: Port definit per les comunicacions.
• Servei: Catàleg, data, order, etc.
• Event: Event associat (només per subscripcions)
• Proveïdor: Identificador del proveïdor de servei. Opcional.
• Sensor: Identificador del sensor a la plataforma. Opcional.
• Valor: Valor directe per operacions simples. Opcional.
• Paràmetres: Paràmetres de la petició. Opcional.

c) Representacions
Els formats de dades suportats per SENTILO són: JSON (versió inicial) i XML (en una futura versió). El
format per defecte utilitzat per la plataforma és JSON. Per especificar un altre, cal informar el
paràmetre "format".

Les accions que es poden realitzar són:
Aplicacions/mòduls:
o Es registren a la plataforma, però sempre des
de l'administració. o Envien ordres a proveïdors/sensors
(servei order).
o
Recuperen
dades
de
proveïdors/sensors (servei data).
o Es subscriuen a events del sistema
(servei subscribe).

Format JSON
Exemple de dades en format JSON:

Proveïdors/sensors:
o Es registren a la plataforma (servei catàleg).
o Es subscriuen a events del sistema (servei subscribe).

Els sensors i els components de la plataforma tenen una tipologia associada.

27 de 44

Revisió 27/02/2017

2.3.6.- Plataforma de visualització
d) Operadors
Els operadors de la plataforma són mètodes del protocol HTTP.
En general, el funcionament associat als operadors utilitzats per SENTILO és:
•
•
•
•

Les dades enviades per la SENTILO s’enregistren remotament al servidor de dades connectat a
Internet.

GET: Sol•licitar informació.
POST: Envia dades.
PUT: Actualitza dades.
DELETE: Esborra dades.

La plataforma discriminarà l'acció que es vol realitzar a partir del mètode utilitzat i del servei, proveïdor
o sensor identificat en la URL invocada.

Aquest Servidor conté una aplicació Web mitjançant la qual es poden visualitzar totes les dades en
temps real i en forma d’històrics.

Característiques de l’aplicació web:
e) Codis de resposta
La resposta a una crida a la plataforma es vehicula mitjançant els codis d'estat HTTP.
A la web de SENTILO i, en concret, a l’apartat de Community –Documentation –API docs
(http://www.sentilo.io/xwiki/bin/view/APIDocs/W ebHome) es pot trobar informació més detallada sobre
l’API que inclou exemples concrets d’utilització.

SEGURET AT SENTILO
La plataforma SENTILO valida qualsevol petició que rep el sistema seguint la terminologia AAA
(Authentication, Authorization, Accounting):
•
•
•

Autenticació: Identificant qui fa la petició.
Autorització: Validant que pot fer l'acció sol•licitada sobre el recurs associat.
Traçabilitat: Registrant l'acció i qui l'ha realitzat.

Per garantir-ho, la plataforma utilitza un mecanisme d'autenticació basat en tokens (Token Based
Authentication).
L'enviament del token es realitza afegint a la petició una capçalera HTTP amb clau
IDENTITY_KEY. Per cada petició rebuda, la plataforma realitza les següents accions:
•
•
•
•
•

Identificar el peticionari mitjançant la capçalera HTTP.
Comprovar que el recurs sobre el que es vol fer l'acció existeix.
Comprovar que pot fer l'acció que sol•licita sobre el recurs.
Validar si el canal s'adequa a la petició (HTTP/HTTPS).
Registrar l'acció realitzada.
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•

Visualitzar els consums elèctrics i de gas

•

Visualitzar els valors de les temperatures i humitats

•

Consultes d’històrics de les dades de consums

•

Generació de gràfiques d’històrics de l’evolució de totes les dades enregistrades

•

Gestió, consulta i generació d’ informes setmanals, mensuals i anuals dels consums de la
instal·lació

•

Exportació de totes les dades enregistrades a format Excel o CSV. Es podrà definir el rang de
dates entre les quals es generarà aquesta exportació

•

Discriminació de la informació mostrada depenent del tipus d’usuari

2.3.7.- Protocol de comunicacions entre la RTU-Datalogger i la plataforma ent/sort SENTILO
2.3.7.1.- Contextualització
Aquest Annex detalla com s’efectua la comunicació entre les INSTAL·LACIONS i la SENTILO que és la
plataforma de sensors i actuadors municipals on s’envien totes les senyals que es capten a la ciutat.
Mitjançant subscripció dels diversos operadors de les múltiples plataformes de visualització que donen
servei a l’Ajuntament a la SENTILO, es poden visualitzar les variables enviades.

1. Informació en Temps Real. Per cada sensor (p. ex., voltatge, temperatura, intensitat, etc.) de
cada instrument (sonda de temperatura, analitzador de xarxes, etc.) es publica amb la periodicitat
especificada en el punt 2.3.3 d’aquest document,el valor últim llegit juntament amb el seu timestamp.
2. Informació tractada / consolidada. La velocitat d’adquisició de dades pot ser molt més
ràpida que la de publicació d’informació. De totes les mostres adquirides, només interessa un resum de
la seva evolució en cada període de consulta.
A) D’una propietat física podem voler conèixer:
• El valor mig
• El valor màxim
• El valor mínim
• El número de mostres adquirides
• La durada del període d’adquisició
B) D’un comptador es necessita.
• El valor a l’inici del període d’adquisició
• El valor al final del període d’adquisició
• El número de mostres adquirides
• La duració del període d’adquisició
Per poder enviar per cada magnitud física o comptador dades en temps real i dades consolidades amb
freqüències diferents es farà el següent:
Per cada sensor físic hi haurà dos sensors virtuals, un per cada tipus de dades:
x

Dades simples o RT (Real Time)

x

Dades complexes que poden ser HV (Historical Value) o MV (Meter Value) dependent del tipus
d’informació que s’enviï. Aquestes dades són resums estadístics del que ha passat en un quart
d’hora. Si es tracta d’una magnitud física (HV) es voldrà tenir el valor mig, el màxim i el mínim.
Si es tracta d’un comptador (MV) es voldrà tenir el primer i l’últim valor del comptador. En
ambdós casos voldrem tenir informació de inici d’adquisició, número de mostres recollides i
durada del període d’anàlisi expressat en segons (menor o igual a 15 minuts). Les dades
s’enviaran de forma independent. Aquesta opció garanteix una major flexibilitat en l’enviament,
separa informació que és diferent i que té freqüències d’enviament diferents, permet la posterior
subscripció dins de la SENTILO de forma individualitzada.

2.3.7.2.- Especificacions comunicació
De forma particular, s’exposa en aquest apartat com cal procedir pel cas dels edificis i equipaments
municipals monitorats.
La freqüència de l’adquisició de dades depèn directament de la variabilitat de la propietat física observada.
Les comunicacions amb la plataforma poden ser molt lentes, depenent del canal que es faci servir.
Un dels requeriments de la plataforma actual de monitoratge energètic és que els equips que fan
l’adquisició local de dades tindran la capacitat de tractar la informació abans de publicar-la:
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2.3.8.- Codificació de les components a la SENTILO
Els codis de components han de ser únics a la SENTILO. El format de la seva codificació és el
següent:
• EEEE _CP
• EEEE: codi de quatre xifres numèriques identificant l'equipament / instal·lació
monitorada. Aquest codi l'assigna l'AEB i s'envia als responsables de la implementació de
les comunicacions a cada instal·lació.
• CP és una cadena alfanumèrica amb el codi de component a l’AEB.

1. Informació horària
Totes les marques de temps que s’envien a la SENTILO han d’estar en format UTC de forma que sigui la
plataforma de monitoratge qui gestioni la transformació a hora local per fer l’explotació de les dades.
Les dades complexes es tractaran amb escapament”. El format d’enviament és el següent:

2.3.9.- Codificació dels sensors a la SENTILO

Format:

2.3.9.1.- Aspectes generals
La codificació dels sensors permet, de forma fàcil, identificar la instal·lació, el tipus de dada que porta i,
evidentment, l'instrument que representa. Aquest codi és una cadena de text alfanumèrica més el
caràcter "_" (guió baix o underscore) que s'utilitza per fer la separació de cada component. El format és
el següent:

{“observations”:[ValueList]} ValueLis:
Value | Value,ValueList
Value:
{“value”:RTObject,”timestamp”:Data} | {“value”:SummaryObject,”timestamp”:Data} RTObject:
Valor SummaryObject: “{\“summary”:{\“avg\”:Valor,\“max\”:Valor,\“min\”:Valor,\“samples\”:Valor,\“duration\”:Valor}}” |
“{\“summary”:{\“firstvalue\”:Valor,\“lastvalue\”:Valor,\“samples\”:Valor,\“duration\”: Valor}}

• EEEE_TD_CP_TAG

• EEEE: codi de quatre xifres numèriques identificant l'equipament / instal·lació monitorada. Aquest codi
l'assigna l'AEB i s'envia als responsables de la implementació de les comunicacions a cada instal·lació.

On Valor i Data són valors numèrics i marca de temps segons l’especificat a la SENTILO. El Valor
serà el que es correspongui amb el qualificador de la seva esquerra i la Data és la marca de temps de la
dada adquirida en el cas d’informació en temps real i la marca de temps de l’inici del període en el cas
d’informació consolidada.

• TD és el tipus de dada a enviar. Aquesta part només pot tenir els següents valors:
 RT. Quan la informació enviada és un valor en temps real. Del sensor amb aquesta codificació es
publica a la SENTILO les mostres llegides.
 HV. Quan la informació enviada és un resum estadístic d'un sensor analògic (p. ex., Potència activa).
Del sensor amb aquesta codificació es publiquen a la SENTILO els valors mig, màxim i mínim de les
mostres adquirides d'un sensor analògic en un període de temps predeterminant.
 MV. La informació enviada és el resum d'un comptador (e.g.: Volum de gas). S'envia a la SENTILO
els valors inicial i final en un període de temps predeterminat.

• Enviament de lectures de temps real:
Si es vol enviar a la SENTILO la lectura real, per exemple, cada minut (la freqüència final és la
especificada en aquest document), llavors un exemple de crida seria la següent:
PUT http://connectaapi.bcn.cat/data/ID_PROV/EN001

• CP és una cadena alfanumèrica amb el codi de component a l’AEB. Aquest prendrà el següent valor segons
sigui el cas:
x
CIA per a referir-se a la lectura del comptador de companyia
x
ES1 per a referir-se a un comptador d’Escomesa.
x
PL per a referir-se a un comptador que mesura el general per planta
x
CL1 per a referir-se a un comptador de quadre general de Clima
x
IL1 per a referir-se a un comptador de quadre general d’Enllumenat
x
FO1 per a referir-se a un comptador de quadre general de Força
x
LF1 per a referir-se a un comptador de quadre general d’Enllumenat i Força
x
GAS1 per a referir-se a un comptador d’Escomesa de Gas
x
DHF1 per a referir-se a un comptador de Subministrament de xarxa de calor (fred)
x
DHC1 per a referir-se a un comptador de Subministrament de xarxa de calor (calor)
x
SI1 per a referir-se a una sonda interior.
x
SE1 per a referir-se a una sonda exterior.
En el cas que hi hagi més d’un comptador s’incrementarà el número. Així, per exemple, si hi ha
dues escomeses es notarà: ES1 i ES2, etc..
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• TAG és identificador del sensor. L'AEB fa una proposta per cada component a monitorar.

•

amb body:
{"observations":[{"value":"11.2","timestamp":"09/10/2013T09:00:00"}]}

Amb aquest mateix model també es poden enviar varies lectures reals de cop. Exemple d’enviament de
dos lectures seguides:
{"observations":[{"value":"11.2","timestamp":"09/10/2013T09:00:00"},{"value":"11.4","timestamp":"09/10/2013T0
9:01:00"}]}

2.3.9.2.- Codificació sensors d’un Equipament o Edifici a la SENTILO
• Enviament de lectures consolidades:
La granularitat històrica que fa falta, tal i com ja s’ha comentat, és quart-horària, és a dir que els resums
d’informació són de 15 minuts.

A continuació es llisten les variables que s’hauran de monitorar i que hauran d’estar disponibles a la RTU.
En negreta les variables que s’enviaran a SENTILO, sempre que l’AEB no doni indicacions en un altre
sentit:

ESCOMESA GENERAL
•

Un exemple per una dada de tipus HV (Historical Value ) corresponent a una propietat física:
PUT http://connectaapi.bcn.cat/data/ID_PROV/EN000 amb body (atenció l’escapat):

{"observations":[{"value":"{\"summary\":{\"avg\":24,\"max\":26.3,\"min\":23.1,\"samples\":90,\"duration\":900}}","ti
mestamp":"09/10/2013T09:45:00"}]}

En aquest cas estem dient que pel sensor EN000 hem començat a fer mostreig a les 9:45 del dia 9
d’Octubre, hem recollit 90 mostres en 900 segons, el valor mig de les mostres ha sigut 24, el màxim
26.3 i el mínim 23.1.

•

Un exemple per una dada de tipus MV (Meter Value ) corresponent a un comptador:
PUT http://connectaapi.bcn.cat/data/ID_PROV/CNT000 amb body (atenció l’escapat):
{"observations":[{"value":"{\"summary\":{\"firstvalue\":24002,\"lastvalue\":25000,\"samples\":90,\"duration\":900}
}","timestamp":"09/10/2013T09:45:00"}]}

En aquest cas estem dient que pel comptador CNT000 hem començat a fer mostreig a les 9:45 del dia 9
d’Octubre, hem recollit 90 mostres en 900 segons, el valor inicial ha sigut 24002 i al final del període
analitzat el comptador tenia el valor 25000.

•

En el cas del resum quart-horari d'un conjunt de sensors analògics:

{"sensors":[
{"sensor":"01721_IntTempInt1","observations":[
{"value":”{\"summary\":{\"avg\":\"14.0671\",\"max\":\"19.559\",\"min\":\"10.0125\",\"samples\":\"16\",\"duration\":\"15\"}}”
,"timestamp":"08/10/2013T15/29/44"}]},
{"sensor":"01721_IntTempInt2","observations":[

NOM DE LA VARIABLE

OBSERVACIONS

9999_RT_ES1_EACTIVA

("active_energy") per l’energia activa total en temps real

9999_MV_ES1_EACTIVA

("active_energy") pel resum en un període de la energia activa total

9999_RT_ES1_EREACT

("reactive_energy") per l’energia reactiva total en temps real

9999_MV_ES1_EREACT

("reactive_energy") pel resum en un període de l’energia reactiva total

9999_RT_ES1_INTF1

("current") per la intensitat de la fase 1 en temps real

9999_HV_ES1_INTF1

("current") pel resum en un període de la intensitat de la fase 1

9999_RT_ES1_INTF2

("current") per la intensitat de la fase 2 en temps real

9999_HV_ES1_INTF2

("current") pel resum en un període de la intensitat de la fase 2

9999_RT_ES1_INTF3

("current") per la intensitat de la fase 3 en temps real

9999_HV_ES1_INTF3

("current") pel resum en un període de la intensitat de la fase 3

9999_RT_ES1_TENSF1

("voltage") per la tensió de la fase 1 en temps real

9999_HV_ES1_TENSF1

("voltage") pel resum en un període de la tensió de la fase 1

9999_RT_ES1_TENSF2

("voltage") per la tensió de la fase 2 en temps real

9999_HV_ES1_TENSF2

("voltage") pel resum en un període de la tensió de la fase 2

9999_RT_ES1_TENSF3

("voltage") per la tensió de la fase 3 en temps real

9999_HV_ES1_TENSF3

("voltage") pel resum en un període de la tensió de la fase 3

9999_RT_ES1_FPOT

("cosphi") pel factor de potència trifàsic en temps real

9999_HV_ES1_FPOT

("cosphi") pel resum en un període del factor de potència trifàsic

9999_RT_ES1_FPOTF1

("cosphi") pel factor de potència fase 1 en temps real

9999_HV_ES1_FPOTF1

("cosphi") pel resum en un període del factor de potència fase 1

9999_RT_ES1_FPOTF2

("cosphi") pel factor de potència fase 2 en temps real

]}

9999_HV_ES1_FPOTF2

("cosphi") pel resum en un període del factor de potència fase 2

]}

9999_RT_ES1_FPOTF3

("cosphi") pel factor de potència fase 3 en temps real

9999_HV_ES1_FPOTF3

("cosphi") pel resum en un període del factor de potència fase 3

{"value":”{\"summary\":{\"avg\":\"24.9217\",\"max\":\"29.2572\",\"min\":\"20.5704\",\"samples\":\"16\",\"duration\":\"15\"}
}”,"timestamp":"08/10/2013T15/29/44"}
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9999_RT_ES1_PACTIV

("active_power") per la potencia activa trifàsica en temps real

9999_HV_ES1_PACTIV

("active_power") pel resum en un període de la potencia activa
trifàsica

9999_RT_ES1_PACTIVF1

("active_power") per la potencia activa de la fase 1 en temps real

9999_HV_ES1_PACTIVF1

("active_power") pel resum en un període de la potencia activa de la fase 1

9999_RT_ES1_PACTIVF2

("active_power") per la potencia activa de la fase 2 en temps real

9999_HV_ES1_PACTIVF2

("active_power") pel resum en un període de la potencia activa de la fase 2

CLIMATITZACIÓ

NOM DE LA VARIABLE

OBSERVACIONS

9999_RT_ES1_PACTIVF3

("active_power") per la potencia activa de la fase 3 en temps real

9999_HV_ES1_PACTIVF3

("active_power") pel resum en un període de la potencia activa de la fase 3

9999_RT_ES1_PREACT

("reactive_power") per la potencia reactiva trifàsica en temps real

NOM DE LA VARIABLE

OBSERVACIONS

9999_RT_CL1_EACTIVA

("active_energy") per la energia activa total en temps real

9999_MV_CL1_EACTIVA

("active_energy") pel resum en un període de la energia activa total

9999_RT_CL1_PACTIV

("active_power") per la potencia activa trifàsica en temps real

9999_HV_CL1_PACTIV

("active_power") pel resum en un període de la potencia activa
trifàsica

9999_HV_ES1_PREACT

("reactive_power") pel resum en un període de la potencia reactiva
trifàsica

9999_RT_ES1_PREACTF1

("reactive_power") per la potencia reactiva de la fase 1 en temps real

9999_HV_ES1_PREACTF1

("reactive_power") pel resum en un període de la potencia reactiva de la
fase 1

9999_RT_ES1_PREACTF2

("reactive_power") per la potencia reactiva de la fase 2 en temps real

9999_HV_ES1_PREACTF2

("reactive_power") pel resum en un període de la potencia reactiva de la
fase 2

9999_RT_ES1_PREACTF3

("reactive_power") per la potencia reactiva de la fase 3 en temps real

9999_MV_IL1_EACTIVA

("active_energy") pel resum en un període de la energia activa total

9999_HV_ES1_PREACTF3

("reactive_power") pel resum en un període de la potencia reactiva de la
fase 3

9999_RT_IL1_PACTIV

("active_power") per la potencia activa trifàsica en temps real

9999_RT_ES1_THDV1

per al % de distorsió harmònica en tensió de la fase 1 en temps real

9999_HV_IL1_PACTIV

("active_power") pel resum en un període de la potencia activa trifàsica

9999_HV_ES1_THDV1

pel resum en un període del % de distorsió harmònica en tensió de la fase
1

9999_RT_ES1_THDV2

per al % de distorsió harmònica en tensió de la fase 2 en temps real

9999_HV_ES1_THDV2

pel resum en un període del % de distorsió harmònica en tensió de la fase
2

9999_RT_ES1_THDV3

per al % de distorsió harmònica en tensió de la fase 3 en temps real

9999_HV_ES1_THDV3

pel resum en un període del % de distorsió harmònica en tensió de la fase
3

9999_RT_ES1_THDI1

per al % de distorsió harmònica en intensitat de la fase 1 en temps real

9999_HV_ES1_THDI1

pel resum en un període del % de distorsió harmònica en intensitat de la
fase 1

9999_RT_ES1_THDI2

per al % de distorsió harmònica en intensitat de la fase 2 en temps real

9999_HV_ES1_THDI2

pel resum en un període del % de distorsió harmònica en intensitat de la
fase 2

9999_RT_ES1_THDI3

per al % de distorsió harmònica en intensitat de la fase 3 en temps real

9999_HV_ES1_THDI3

pel resum en un període del % de distorsió harmònica en intensitat de la
fase 3

NOM DE LA VARIABLE

OBSERVACIONS

9999_RT_IL1_EACTIVA

("active_energy") per la energia activa total en temps real

FORÇA
NOM DE LA VARIABLE

OBSERVACIONS

9999_RT_FO1_EACTIVA

("active_energy") per la energia activa total en temps real

9999_MV_FO1_EACTIVA
9999_RT_FO1_PACTIV
9999_HV_FO1_PACTIV

("active_energy") pel resum en un període de la energia activa total
("active_power") per la potencia activa trifàsica en temps real
("active_power") pel resum en un període de la potencia activa trifàsica

En el cas de FORÇA + IL·LUMINACIÓ
NOM DE LA VARIABLE

OBSERVACIONS

9999_RT_LF1_EACTIVA
9999_MV_LF1_EACTIVA
9999_RT_LF1_PACTIV
9999_HV_LF1_PACTIV

("active_energy") per la energia activa total en temps real
("active_energy") pel resum en un període de la energia activa total
("active_power") per la potencia activa trifàsica en temps real
("active_power") pel resum en un període de la potencia activa trifàsica

ESCOMESA GENERAL DE GAS

En cas de ZONIFICACIÓ
NOM DE LA VARIABLE

IL·LUMINACIÓ

OBSERVACIONS

9999_RT_ZO1_EACTIVA

("active_energy") per la energia activa total en temps real

9999_MV_ZO1_EACTIVA

("active_energy") pel resum en un període de la energia activa total

9999_RT_ZO1_PACTIV

("active_power") per la potencia activa trifàsica en temps real

9999_HV_ZO1_PACTIV

("active_power") pel resum en un període de la potencia activa trifàsica
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NOM DE LA VARIABLE

OBSERVACIONS

9999_RT_GAS_V
9999_MV_GAS_V

("gas_volume") pel volum de gas en temps real
("gas_volume") pel resum en un període del volum de gas

ESCOMESA GENERAL D’AIGUA
NOM DE LA VARIABLE

OBSERVACIONS

9999_RT_AGUA1_V
9999_MV_AGUA1_V

("water_volume") pel volum d’aigua en temps real
("water_volume") pel resum en un període del volum d’aigua

Exemple:
Donar d’alta una variable MV del comptador CL1 de l’edifici Biblioteca Collserola que des de
SENTILO se li atorga el núm. 156.

SONDES DE TEMPERATURA I HUMITAT INTERIOR I EXTERIOR
NOM DE LA VARIABLE

OBSERVACIONS

9999_RT_SI1_TEMP

("temperature") per la temperatura en temps real

9999_HV_SI1_TEMP
9999_RT_SI1_HUM
9999_HV_SI1_HUM
9999_RT_SE1_TEMP
9999_HV_SE1_TEMP
9999_RT_SE1_HUM
9999_HV_SE1_HUM

("temperature") pel resum en un període de la temperatura
("humidity") per la humitat en temps real
("humidity") pel resum en un període de la humitat
("temperature") per la temperatura en temps real
("temperature") pel resum en un període de la temperatura
("humidity") per la humitat en temps real
("humidity") pel resum en un període de la humitat

El component que es dóna d’alta és:
x
x
x

Nom: 0156 Æ com que el codi d’edifici ha de ser de 4 xifres, s’omple amb zeros cap a
l’esquerra;
S’afegeixen altres dades representatives si cal (en aquest cas _MV_CL1_ INTF1)
Descripció: Indicar nom de l’edifici i després els comentaris, intentant evitar els guions (-) i
utilitzant el guió baix ( ) Biblioteca Collserola CL1 -> localització i dades representatives

2.3.9.3.- Codificació sensors a SENTILO d’un Sistema de Producció Solar Tèrmica
XARXES DE CALOR I FRED DE BARCELONA: DISTRICLIMA/ECOENERGIES
A continuació es mostren els sensors que s'han de publicar amb periodicitat 15 minuts a la
plataforma SENTILO.

NOM DE LA VARIABLE

OBSERVACIONS

9999_RT_DHF1_Q

("flow") per el cabal en temps real

9999_HV_DHF1_Q

("flow") pel resum en un període del cabal

9999_RT_DHF1_TS

("temperature") per la temperatura de sortida en temps real

9999_HV_DHF1_TS

("temperature") pel resum en un període de la temperatura de sortida

9999_RT_DHF1_TE

("temperature") per la temperatura d’entrada en temps real

9999_HV_DHF1_TE

("temperature") pel resum en un període de la temperatura d’entrada

9999_RT_DHC1_Q

("flow") per la cabal en temps real

9999_HV_DHC1_Q

("flow") pel resum en un període del cabal

9999_RT_DHC1_TS

("temperature") per la temperatura de sortida en temps real

9999_HV_DHC1_TS

("temperature") pel resum en un període de la temperatura de sortida

9999_RT_DHC1_TE

("temperature") per la temperatura d’entrada en temps real

9999_HV_DHC1_TE

("temperature") pel resum en un període de la temperatura d’entrada

Nota: El gestor de la plataforma de monitoratge haurà de fer tractament de les variables discretes de tipus RT ja que
interessa que aquestes dades es vagin emmagatzemant com a històriques. Les variables MV es poden
emmagatzemar directament ja que són valors incrementals.
NOM DE LA VARIABLE

OBSERVACIONS

9999_RT_STS1_IRRAD

Valor instantani de la radiació solar

9999_RT_STS1_PC_FLOWMETER

Valor instantani del cabal de circulació en el circuit primari

9999_RT_STS1_TEMP_PC_COLLECTOR

Valora instantani de la temperatura de captadors

9999_RT_STS1_TEMP_PC_INTLET_HX

Valor instantani de la temperatura d'entrada al bescanviador

9999_RT_STS1_TEMP_PC_OUTLET_HX

Valor instantani de la temperatura De sortida del
bescanviador cap a captadors

9999_RT_DHF1_POT

("energy_integrator_p") per la potència de fred consumida

9999_HV_DHF1_POT

("energy_integrator_p") pel resum en un període de la potència de fred
consumida

9999_RT_STS1_PC_PUMP_1_STATUS

Valor instantani de l’estat de funcionament de la bomba de
primari

9999_RT_DHF1_ENER

("energy_integrator_e") per la energia de fred consumida

9999_RT_STS1_PC_PRESSURE_STATUS

Valor instantani de l’estat de la pressió del circuit primari

9999_MV_DHF1_ENER

("energy_integrator_e") pel resum en un període de la energia de fred
consumida

9999_RT_DHC1_POT

("energy_integrator_p") per la potència de calor consumida

9999_MV_STS1_PC_EPUMP_1

Resum en un període del comptador d’energia consumida
per la bomba de primari

9999_HV_DHC1_POT

("energy_integrator_p") pel resum en un període de la potència de calor
consumida

9999_MV_STS1_PC_EHEATDUMP

Resum en un període del comptador d’energia consumida
pel sistema de dissipació actiu

9999_RT_DHC1_ENER

("energy_integrator_e") per la energia de calor consumida

9999_RT_STS1_TEMP_SC_INLET

9999_MV_DHC1_ENER

("energy_integrator_e") pel resum en un període de la energia de calor
consumida

Valor instantani de la temperatura d’aigua d'entrada al
bescanviador (circuit secundari)

9999_RT_STS1_SC_PUMP_1_STATUS

Valor instantani de l’estat de funcionament de la bomba de
secundari

9999_MV_STS1_SC_EPUMP_1

Resum en un període del comptador d’energia consumida
per la bomba de secundari
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NOM DE LA VARIABLE
9999_RT_E_Total_2
NOM DE LA VARIABLE

OBSERVACIONS

9999_RT_STS1_SC_PRESSURE_STATUS

Valor instantani de l’estat de la pressió del circuit secundari

9999_RT_STS1_TEMP_DC_INLET

Valor instantani de la temperatura d’aigua freda a l’entrada
de l’acumulador de l’habitatge

9999_RT_STS1_TEMP_DC_OUTLET

Valor instantani de la temperatura d’aigua calenta sanitària
a la sortida de l’acumulador de l’habitatge

9999_RT_STS1_TEMP_DC_SOLAR_OUTLET

Valor instantani de la temperatura de l’aigua preescalfada
pel sistema solar a la l’habitatge

9999_MV_STS1_DC_WATER_CONS
9999_MV_STS1_PC_EPROD_SOLAR
9999_MV_STS1_DC_ETOTAL_CONS
9999_MV_STS1_DC_EDELI_SOLAR
9999_MV_STS1_DC_EAUX

Resum en un període del volum d’aigua que s’ha consumit
a la l’habitatge
Resum en un període del comptador d’energia produïda pel
camp de captadors solars
Resum en un període del comptador d’energia total
consumida d’ACS a l’habitatge
Resum en un període del comptador d’energia aportada pel
sistema solar en el consum d’ACS a l’habitatge
Resum en un període del comptador d’energia auxiliar en el
consum d’ACS a l’habitatge

2.3.9.4.- Codificació sensors a SENTILO d’un Sistema de Prod Solar Fotovoltaica i Minieòlica
A continuació, es mostren els sensors que s'han de publicar amb periodicitat m í n i m a d e 15
minuts a la plataforma SENTILO per al monitoratge de Fotovoltaiques.

Nota: El gestor de la plataforma de monitoratge haurà de fer tractament de les variables discretes de tipus RT ja que
interessa que aquestes dades es vagin emmagatzemant com a històriques. Les variables MV es poden
emmagatzemar directament ja que són valors incrementals.

OBSERVACIONS
Resum d’un període d’energia consumida

9999_MV_E_Total_2

Resum en un període de l’energia de inversor

9999_RT_Status_batt

Valor instantani del estat de la bateria

9999_RT_HUM_EXT

Valor instantani de la humitat exterior

9999_MV_HUM_EXT

Resum en un període de la humitat exterior

9999_MV_HUM_INT

Resum en un període de la humitat interior

9999_RT_HUM_INT

Valor instantani de la humitat interior

9999_RT_Ipv_batt

Valor instantani de la intensitat bateria

9999_MV_Ipv_batt

Resum en un període de la intensitat de la bateria

9999_RT_Ipv_2

Valor instantani de la intensitat de l’inversor

9999_MV_Ipv_2

Resum en un període de la intensitat de l’inversor

9999_RT_Pac_batt

Valor instantani de la potència de la bateria

9999_MV_Pac_batt

Resum en un període de la potència de la bateria

9999_RT_Pac_2

Valor instantani de la potència de l’inversor

9999_MV_Pac_2

Resum en un període de la potència de l’inversor

9999_RT_PRESS_ATM

Valor instantani de la pressió atmosfèrica

9999_RT_PUNT_ROS

Valor instantani del punt de rosada

9999_RT_Udc_batt

Valor instantani de la tensió de la bateria

9999_RT_Udc_2

Valor instantani de la tensió de l’inversor

9999_MV_Udc_batt

Resum en un període de la tensió de la bateria

9999_MV_Udc_2

Resum en un període de la tensió de l’inversor

9999_MV_TEMP_EXT

Resum en un període de la temperatura exterior

9999_RT_TEMP_EXT

Valor instantani de la temperatura exterior

9999_MV_TEMP_INT

Resum en un període de la temperatura interior

9999_RT_TEMP_INT

Valor instantani de la temperatura interior

9999_MV_TEMP_XAF

Resum en un període de la temperatura xafogor

OBSERVACIONS

9999_RT_TEMP_XAF

Valor instantani de la temperatura interior xafogor

9999_MV_FV_AUXILIAR

Valor acumulat d’energia consumida del comptador bidireccional

9999_RT_DIR_VENT

Valor instantani de la direcció del vent

9999_MV_FV_ENERGIA

Valor acumulat d’exportació + importació del comptador bidireccional

9999_RT_E_Total_1

Valor instantani de la energia de l’inversor d’eòlica

Valor acumulat d’exportació en el punt frontera del comptador
bidireccional
Valor acumulat d’importació en el punt frontera del comptador
bidireccional

9999_RT_Ipv_1

Valor instantani de la intensitat de l’inversor d’eòlica

9999_RT_Udc_1

Valor instantani de la tensió de l’inversor d’eòlica

NOM DE LA VARIABLE

9999_MV_CIA_EXPORT
9999_MV_CIA_IMPORT
9999_RT_FV_IRRAD

Valor instantani de la irradiància solar

9999_MV_E_Total_1

Resum en un període de la energia de l’inversor d’eòlica

9999_HV_FV_IRRAD

Resum en un període de la irradiància solar

9999_MV_Ipv_1

Resum en un període de la intensitat de l’inversor d’eòlica

9999_RT_FV_TEMP_MODUL

Valor instantani de la temperatura als captadors

9999_MV_Udc_1

Resum en un període de la tensió de l’inversor d’eòlica

9999_HV_FV_TEMP_MODUL

Resum en un període de la temperatura als captadors

9999_MV_Pac_1

Resum en un període de la potència de l’inversor d’eòlica

9999_MV_FVENERGIA

Valor acumulat d’energia generada

9999_RT_RAF_VENT

Valor instantani de ràfega de vent

9999_RT_VEL_VENT

Valor instantani de la velocitat del vent

9999_MV_CIA

Valor acumulat d’energia consumida
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NOM DE LA VARIABLE
9999_RT_SE1_TEMP

2.3.9.5.- Codificació sensors a SENTILO d’un sistema en Habitatges que poden contemplar
diferents equips de climatització
A continuació, es mostren els sensors que s'han de publicar amb periodicitat m í n i m a d e 15
minuts a la plataforma SENTILO per al monitoratge d’habitatges.

Nota 1: És molt important que des de les RTU s’enviïn els valors MV i HV. Certament amb les senyals de tipus RT es
pot muntar en capçalera tots els MV i HV (que són com MV però per a variables analògiques tipus temperatura,
humitat…). Però és objectiu de l’Ajuntament que la dada surti “cuinada” del fog i treballar el mínim possible en
capçalera per evitar col·lapses. Pel que fa als valors RT que s’envien cada 120 segons (aprox.) no són en principi
necessaris i carreguen la xarxa de comunicació. Certament, no comporten sobre-cost per a l’AEB ja que es
considera TAG (que és el que es s’abona com a servei) la variable en si, i no pas el format en que s’enviï (RT, MV o
HV). Per tant, és un tema a decidir per part de qui es faci càrrec del pagament del canal de comunicació. En tot cas,
remarcar que el gestor de la plataforma de monitoratge haurà de fer tractament de les variables discretes de tipus RT
ja que interessa que aquestes dades es vagin emmagatzemant com a històriques. Les variables MV es poden
emmagatzemar directament ja que són valors incrementals.

Nota 2: Cada Habitatge té un codi numèric de 4 xifres diferenciat de l'altre per tal que cada veí vegi només el consum
del seu habitatge. L'escomesa de consum d'electricitat de serveis comuns (escala) té un codi específic per tal que
tots els veïns puguin visionar-lo a la plataforma.

Nota 3: El signe # serveix per a diferenciar el nº d’equip/sonda d'un mateix habitatge. Quan una mateixa sonda
proporciona dos valors, com per exemple Temperatura i Humitat relativa, es manté la mateixa numeració # per les
dues variables provinents de la mateixa sonda ja que com que a continuació del # ja s'indica "_TEMP" o "_HUM", ja
queda definit.

OBSERVACIONS
Valor instantani de la temperatura exterior

9999_RT_SE1_HUM

Valor instantani de la humitat relativa exterior

9999_HV_RC1_TEMP_IN

Valor acumulat de la temperatura d’entrada al Recuperador de Calor

9999_HV_RC1_HUM_IN

Valor acumulat de la humitat d’entrada al Recuperador de Calor

9999_HV_RC1_Q_IN

Valor acumulat del cabal d’entrada al Recuperador de Calor

9999_RT_RC1_TEMP_IN

Valor instantani de la temperatura d’entrada al Recuperador de Calor

9999_RT_RC1_HUM_IN

Valor instantani de la humitat d’entrada al Recuperador de Calor

9999_RT_RC1_Q_IN

Valor instantani del cabal d’entrada al Recuperador de Calor

9999_MV_RC1_Q_IN

Valor acumulat del cabal d’entrada al Recuperador de Calor

9999_HV_RC1_TEMP_OUT

Valor acumulat de la temperatura de sortida al Recuperador de Calor

9999_HV_RC1_HUM_OUT

Valor acumulat de la humitat de sortida al Recuperador de Calor

9999_RT_RC1_HUM_OUT

Valor instantani de la temperatura de sortida al Recuperador de
Calor
Valor instantani de la humitat de sortida al Recuperador de Calor

9999_HV_SI1_CO2

Valor acumulat de la concentració de CO2

9999_RT_SI1_CO2

Valor instantani de la concentració de CO2

9999_RT_RC1_TEMP_OUT

9999_MV_ELEC_ECONS_RC

Valor acumulat de l’energia consumida del Recuperador de Calor

9999_HV_SI1_TEMP

Valor acumulat de la temperatura interior

9999_ HV_AFS_TEMP

Valor acumulat de la temperatura aigua freda

9999_ HV_STS_TEMP_OUTLET

Valor acumulat de la temperatura preescalfada

9999_ HV_ACS_TEMP

Valor acumulat de la temperatura ACS

9999_RT_SI1_TEMP

Valor instantani de la temperatura interior

9999_RT_AFS_TEMP

Valor instantani de la temperatura aigua freda

9999_RT_STS_TEMP_OUTLET

Valor instantani de la temperatura preescalfada

9999_RT_ACS_TEMP

Valor instantani de la temperatura ACS

9999_MV_ELEC_ETOTAL

Valor acumulat del consum d’energia total del habitatge

9999_MV_GAS_ETOTAL

Valor acumulat del consum de gas total del habitatge

9999_MV_ES1_EACTIVA

Valor acumulat d’energia general consumida a l’escomesa
(escomesa que dona subministrament a serveis de l’escala,
ascensor...)

9999_MV_WATER_VCONS

Valor acumulat del volum d’aigua consumida total del habitatge

9999_MV_STS_EACS

Valor acumulat del consum d’ACS provinent dels sistema solar

9999_MV_BCE_ECONS

Valor acumulat d’energia consumida unitat exterior

9999_MV_ACS_ETOTAL

Valor acumulat del consum d’ACS total del habitatge

9999_MV_BCI_ECONS

Valor acumulat d’energia consumida unitat interior

9999_HV_SI1_HUM

Valor acumulat de la humitat interior

9999_MV_BC_ECAL

Valor acumulat d’energia aportada de calefacció

9999_RT_SI1_HUM

Valor instantani de la humitat interior

9999_MV_BC_EACS

Valor acumulat d’energia aportada d’ACS

9999_MV_DHC1_ECAL

Valor acumulat del consum de calefacció provinent de Districlima

9999_HV_SE1_CO2

Valor acumulat de la concentració de CO2

9999_MV_DHC1_EACS

Valor acumulat del consum d’ACS provinent de Districlima

9999_RT_SE1_CO2

Valor instantani de la concentració de CO2

9999_HV_TEMP_EXT

Valor acumulat de la temperatura exterior

9999_MV_SE1_CO2

Valor acumulat de la concentració de CO2

9999_RT_TEMP_EXT

Valor instantani de la temperatura exterior

9999_HV_SE1_TEMP

Valor acumulat de la temperatura exterior

9999_ HV_SE1_HUM

Valor acumulat de la humitat relativa exterior
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CERTIFICATS

16.7%
10
25

1665±2,5
900

28

382,5

GR

GR

900

YEAR PRODUCT WARRANTY

11±0,2

3.2 mm solar glass with
anti-reﬂection surface treatment

Backsheet:

Highly resistant polyester
Anodized aluminum (silver / black)

17

Junction box:
GR

GR

45

in accordance with IEC 62790

4 mm² solar cable, 0.9 m + 1.2 m
in accordance with EN 50618

38

Connectors:
Origin:

Measurements in mm [in]

ELECTRICAL DATA @ STC

Stäubli MC4 PV-KBT4/PV-KST4 (4 mm²)
Tonglin TL-Cable01S-FR (4 mm²)

in accordance with IEC 62852, IP68 only when connected

Made in Singapore

MAXIMUM RATINGS

255

260

265

270

275

Operational temperature:

-0/+5

-0/+5

-0/+5

-0/+5

-0/+5

-0/+5

Maximum system voltage:

30.2

30.5

30.7

30.9

31.2

31.5

Nominal Power Current - IMPP (A)

8.30

8.42

8.50

8.58

8.66

8.74

Open Circuit Voltage - VOC (V)

37.4

37.6

37.8

38.1

38.4

38.7

Short Circuit Current - ISC (A)

8.86

8.95

9.01

9.08

9.18

9.25

Panel Eﬃciency (%)

15.2

15.5

15.8

16.1

16.4

16.7

Values at standard test conditions (STC: air mass AM 1.5, irradiance 1000 W/m², temperature 25°C), based on a production spread with a
tolerance of VOC & ISC ±3% within one watt class. At low irradiance of 200 W/m² at least 95.5% of the STC module eﬃciency will be achieved.
*Where xxx indicates the nominal power class (PMPP) at STC indicated above, and can be followed by the suﬃx BLK for black framed modules.

-40 ... +85°C
367 kg/m² (3600 Pa) *
550 kg/m² (5400 Pa)

Design load (-): wind
Maximum test load (-):

163 kg/m² (1600 Pa) *
244 kg/m² (2400 Pa)

Max series fuse rating:

25 A

Max reverse current:

25 A
* Safety factor 1.5

TEMPERATURE RATINGS*

ELECTRICAL DATA @ NMOT

183

187

190

193

196

202

Nominal Module Operating Temperature: 45.7°C (±2°C)

Nominal Power Voltage - VMPP (V)

27.8

28.0

28.2

28.4

28.6

28.8

Temperature coeﬃcient of PMPP:

-0.40 %/°C

Nominal Power Current - IMPP (A)

6.58

6.68

6.74

6.80

6.86

7.02

Temperature coeﬃcient of VOC:

-0.27 %/°C

Open Circuit Voltage - VOC (V)

34.7

34.8

35.0

35.3

35.7

36.0

Temperature coeﬃcient of ISC:

0.024 %/°C

Short Circuit Current - ISC (A)

7.11

7.18

7.23

7.29

7.35

7.40

Nominal Power - PMPP (Wp)

*The temperature coeﬃcients stated are linear values

Nominal module operating temperature (NMOT: air mass AM 1.5, irradiance 800 W/m², temperature 20°C, windspeed 1 m/s).
*Where xxx indicates the nominal power class (PMPP) at STC indicated above, and can be followed by the suﬃx BLK for black framed modules.

CERTIFICATIONS
MCS

IEC 61215, IEC 61730 & UL 1703; MCS 005, IEC 62804 (PID)
IEC 62716 (Ammonia Resistance), IEC 60068-2-68 (Blowing Sand)
IEC 61701 (Salt Mist level 6), UNI 8457/9174 (Class A), ISO 11925-2 (Class E)
ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001: 2007
take-e-way WEEE-compliant recycling scheme

WARRANTY

MECHANICAL DATA

10 year product warranty
25 year linear power output warranty
(max. degression in performance of 0.7% p.a.)

Dimensions:

See warranty conditions for further details.

Area:
Weight:

1665 x 991 x 38 mm
1.65 m²
18 kg

#

RECxxxPE
RECxxxPE 72*
RECxxxPEM 72*
RECxxxPE Z-Link
RECxxxPE Z-Link-S
RECxxxPE Z-Link-M
#
RECxxxPE2
RECxxxPE2 72*
RECxxxPE2S 72*
#
RECxxxPE2SM 50
RECxxxPE2SM 72*
#
RECxxxTP
RECxxxTP 72*
#
RECxxxTP2
RECxxxTP2 72*
RECxxxTP2S*
RECxxxTP2S 72*
#
RECxxxTP2SM
RECxxxTP2SM 72*

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

1000 V

Design load (+): snow
Maximum test load (+):

Specifications subject to change without notice.

250

Ref: NE-05-057-01 Rev- Z 08.17

Nominal Power Voltage - VMPP (V)

3 bypass diodes, IP67 rated

Cable:

Crystalline silicon terrestrial photovoltaic modules

REC Peak Energy Series;
REC Peak Energy 72 Series;
REC Peak Energy Mono 72 Series;
REC Peak Energy Z-Link Series;
REC Peak Energy Z-Link-S Series;
REC Peak Energy Z-Link-M Series;
REC Peak Energy 2 Series;
REC Peak Energy 2 72 Series;
REC Peak Energy 2S 72 Series;
REC Peak Energy 2S Mono 50 Series;
REC Peak Energy 2S Mono 72 Series;
REC TwinPeak Series;
REC TwinPeak 72 Series;
REC TwinPeak 2 Series;
REC TwinPeak 2 72 Series;
REC TwinPeak 2S Series;
REC TwinPeak 2S 72 Series;
REC TwinPeak 2S Mono Series;
REC TwinPeak 2S Mono 72 Series;
#
in the type can be with or without any of the following suffixes or a combination of these: ECO, BLK, BLK2, IQ; * in the type can be with or without the suffix: XV.
Type designation:

60 multicrystalline cells
3 strings of 20 cells in series

Glass:

Frame:

Watt Class Sorting - (W)

Product:

YEAR LINEAR POWER
OUTPUT WARRANTY

Cell type:

6,6±0,2
20,5±0,5

1200

Nominal Power - PMPP (Wp)

Issuer's name and address:

GENERAL DATA
950

991±2,5

EC Declaration of Conformity
EFFICIENCY

2014/35/EU
"Directive of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of the laws of the Member States relating
to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits".
The technical documentation and full compliance with the standards listed below proves the conformity of the product with the
requirements of the above-mentioned EC Directive:
DIN EN 61215 ( VDE 0126-31):2006-02; EN 61215:2005-08
DIN EN 61730-1 (VDE 0126 Teil 30-1):2007-10; EN 61730-1:2007-05
DIN EN 61730-1/A1 (VDE 0126-30-1/A1):2012-09; EN 61730-1:2007/A1:2012
DIN EN 61730-1/A2 (VDE 0126-30-1/A2):2014-01; EN 61730-1:2007/A2:2013
DIN EN 61730-1/A11 (VDE 0126-30-1/A11):2015-08; EN 61730-1:2007/A11:2014
DIN EN 61730-2 (VDE 0126-30-2):2012-09; EN 61730-2:2007 + A1:2012
IEC 61215:2005
IEC 61730-1:2004
IEC 61730-1:2004/AMD1:2011
IEC 61730-1:2004/AMD2:2013
IEC 61730-2:2004
IEC 61730-2:2004/AMD1:2011
Remark: The VDE Testing and Certification Institute, Merianstr. 28, 63069 Offenbach (Germany), has tested and certified the
product(s) according to these standards.
Certificate No.
File Reference

40039382
5017538-3972-0001 / 233214 / ET2 / ROT

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer and loses its validity if the product is misused or modified
without proper authorization from REC.
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E.1 General Details

E.2 Type testing of the interface protection

E.1.1 Micro-generator details

E.2.1 General

Models of the same family:

If the interface protection is considered as a dedicated device external to the micro-generator, only the operate time
of the interface protection can be evaluated. In this case, the opening time of the interface switch shall be taken into
account when evaluating the compliance with this European Standard.

E.2.2 Over / Under frequency

Under frequency

Guenter Fronius-Str.1
A-4600 Wels-Thalheim _ Austria

Frequency [Hz]

Time[s]

Frequency [Hz]

Time[s]

Protection
Limit

47.00

0.5

51.00

0.5

Trip Value

46.99

0.43

51.02

0.43

TÜV Rheinland Italia S.r.l.
Via Mattei. 3 - 20010 Pogliano Milanese (MI) - Italy

Telephone number

Tel: +39.02.939 687

Facsimile number

Fax: +39.02.939 687 23

E-mail address

Parameter

Supplementary information: none

E.1.2 Test house details

Name and address of test house

Over frequency

info@it.tuv.com

E.1.3 Test details
Date of test

See First Page

Name of test Engineer

Alessandro Luciani

Signature of test Engineer

See First Page

Test location (if different from
above)

See above
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E.2.3 Over / Under voltage

E.2.4 Loss of main (LoM)
Balanced load

Under Voltage
Parameter
Protection
Limit
Trip Value

Voltage [V]
195.5
(230 V -15%)
196.2

Time [s]

Voltage [V]

Time [s]

264.5

0.2

0.2

(230 V +15%)

0.14

259.9

0.12

Supplementary information: none

Over Voltage
Remarks

Parameter

Voltage [V]

Protection
Limit

255.3
(230 V +11%)

Trip Value

255.3

Test A

Over Voltage

Time [s]
60

--

52.25

Supplementary information: none

--

Test B

Test C

M (%)

N(%)

Trip Time [ms]

M (%)

N(%)

Trip Time [ms]

M (%)

N(%)

Trip Time [ms]

-10

10

-

0

-10

196

0

-10

104

-10

5

-

0

-5

280

0

-5

130

-10

0

-

0

-4

300

0

-4

178

-10

-5

-

0

-3

308

0

-3

324

-10

-10

-

0

-2

222

0

-2

392

-5

10

-

0

-1

120

0

-1

372

-5

5

305

0

0

364

0

0

284

-5

0

530

0

1

320

0

1

158

-5

-5

192

0

2

146

0

2

158

-5

-10

-

0

3

324

0

3

224

0

10

-

0

4

302

0

4

164

0

5

269

0

5

394

0

5

110

0

0

430

0

10

68

0

-5

313

0

-10

-

5

10

-

5

5

96

5

0

370

5

-5

268

5

-10

10

10

10

5

10

0

10

-5

10

-10

Test A is at full power.
Test B is at 65%Pn
Test C is at 33% Pn
Tested in accordance with IEC62116. Table from SGS Report No.: 2213-0864-S1
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E.3 Type testing of a micro-generator
E.3.1 Operating range

E.3.3Power response to over-frequency

Test sequence

Voltage [V]

Frequency [Hz]

Output power [W]

Primary power
Source [W]

Test 1

195.6

47.5

19440

21000

Test 2

253.3

51.5

2016

21000

E.3.2 Active power feed-in at under-frequency

Test sequence

Output Power [W]

Frequency [Hz]

Primary power
Source [W]

Test a)

20106

50

21000

Test b)

20047

49.65

21000

Test c)

20057

47.55

21000

Seite / Page 5 of 16

Test sequence at
power level >80%

Output Power [W]

Frequency [Hz]

Primary Power
Source [W]

Power
Gradient [W/Hz]

Test a)

20060

50.00

21000

-

Test b)

19640

50.25

21000

-

Test c)

15970

50.70

21000

-

Test d)

12340

51.15

21000

-

Test e)

12350

50.70

21000

-

Test f)

12340

50.25

21000

-

Test g)

20050

50.00

21000

9.6% Pn min-1

Test sequence at
power level 40%60%

Output Power [W]

Frequency [Hz]

Primary Power
Source [W]

Power
Gradient [W/Hz]

Test a)

10000

50.00

10500

-

Test b)

9690

50.25

10500

-

Test c)

7869

50.70

10500

-

Test d)

6070

51.15

10500

-

Test e)

6070

50.70

10500

-

Test f)

6060

50.25

10500

-

Test g)

10030

50.00

10500

9.6% Pn min-1
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E.3.4Reactive power capability

Adsorption of inductive reactive power
Active power
[W]

Reactive
Power [VAr]

DC Power
[W]

Power Factor
(cosφ)

0 % - 10 %

831,21

-9739,01

1028,94

0,09

0 % - 10 %

1443,52

-9743,55

1642,61

0,15

0 % - 10 %

1854,02

-9745,53

2055,41

0,19

10 % - 20 %

3692,30

-9759,99

3906,10

0,35

20 % - 30 %

5534,10

-9773,40

5766,50

0,49

30 % - 40 %

7371,71

-9790,66

7628,32

0,60

40 % - 50 %

9213,52

-9796,99

9500,10

0,68

50 % - 60 %

11038,93

-9790,71

11357,11

0,75

60 % - 70 %

12874,75

-9802,29

13233,09

0,80

70 % - 80 %

14713,30

-9816,98

15112,10

0,83

80 % - 90 %

16554,69

-9831,13

16999,99

0,86

90 % - 100 %

17893,44

-9842,89

18373,29

0,88

Active power
[W]

Reactive
Power [VAr]

DC Power
[W]

Power Factor
(cosφ)

0 % - 10 %

770,91

9.692,07

961,41

0,08

0 % - 10 %

1.381,18

9.687,12

1.573,24

0,14

0 % - 10 %

1.790,62

9.684,14

1.984,43

0,18

10 % - 20 %

3.630,28

9.669,48

3.836,48

0,35

20 % - 30 %

5.469,37

9.654,48

5.694,08

0,49

30 % - 40 %

7.304,07

9.644,65

7.553,18

0,60

40 % - 50 %

9.142,48

9.633,09

9.421,39

0,69

50 % - 60 %

10.981,59

9.612,05

11.293,53

0,75

60 % - 70 %

12.820,65

9.589,18

13.171,33

0,80

70 % - 80 %

14.656,80

9.566,02

15.047,41

0,84

80 % - 90 %

16.490,01

9.546,69

16.926,62

0,87

90 % - 100 %

17.827,80

9.534,35

18.298,70

0,88

Power-Bin

E.3.4.2 Reactive power output capability

Reactive power output capability
Maximum reactive power adsorbed (Qmin) and produced (Qmax) as a function of the active power fed into
the grid.

Adsorption of capacitive reactive power
Power-Bin

Reactive power production with set point Q = 0
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Power-Bin

Active power
[W]

Reactive
Power [VAr]

DC Power
[W]

Power Factor
(cosφ)

0 % - 10 %

803,45

139,97

853,96

0,98

0 % - 10 %

1414,14

145,70

1472,56

0,99

0 % - 10 %

1825,29

149,52

1889,88

1,00

10 % - 20 %

3665,08

166,00

3757,73

1,00

20 % - 30 %

5509,68

180,33

5634,16

1,00

30 % - 40 %

7345,84

192,75

7504,54

1,00

40 % - 50 %

9183,78

106,40

9380,04

1,00

50 % - 60 %

11023,43

25,61

11258,81

1,00

60 % - 70 %

12860,62

-3,33

13139,44

1,00

Grafico Erogazione di potenza reattiva secondo un livello assegnato

70 % - 80 %

14697,26

-25,46

15020,47

1,00

/Graph - reactive power production according to an assigned level

80 % - 90 %

16531,97

-36,58

16904,91

1,00

90 % - 100 %

18366,70

-57,36

18790,18

1,00
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Set-Point Q/Pn [%]

Measured Q/Pn
[%]

Deviation ΔQ/Pn
[%]

Limt [%]

RESULT

-48,43%

-49,56%

-1.13%

≤2.5% Pn

PASS

0

+1,34%

+1,34%

≤2.5% Pn

PASS

+48,43%

+47,46%

+0,97%

≤2.5% Pn

PASS
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E.3.5 Connection and starting to generate electrical power

E.3.6 Short-circuit current contribution
E.3.6.1 Short circuit current at micro-generator terminals

Connection after trip of interface protection

Fault level contribution
Time after fault [ms]

Test sequence
after trip

Connection
allowed

Connection

Step a)

No

No

Step b)

Yes

Yes

Step c)

No

No

Step d)

Yes

Yes

Step e)

No

No

Step f)

Yes

Yes

Step g)

No

No

Step h)

Yes

Yes

Primary power
source
20500

Power
gradient after
connection
9.6% Pn min-1
9.6% Pn min-1

20500

9.6% Pn min-1
9.6% Pn min-1

20500

Voltage [V]
12.7

32.2

100

9.38

25.4

250

8.80

16.5

500

8.55

12.1

Note:
Trip Time: 66.1ms

9.6% Pn min-1
9.6% Pn min-1

20500

9.6% Pn min-1
9.6% Pn min-1

NOTE 1 It is sufficient to evaluate the power gradient after connection only at one test out of b). d). f). h).

Start of generating electrical power

Test sequence
start of
generation

Connection
allowed

Connection

Step a)

No

No

Step b)

Yes

Yes

Step c)

No

No

Step d)

Yes

Yes

Step e)

No

No

Step f)

Yes

Yes

Step g)

No

No

Step h)

Yes

Yes

Primary power
source
20500
-

9.6% Pn min-1

-

Seite / Page 11 of 16

-

9.6% Pn min-1

20500
20500

Power
gradient after
connection
9.6% Pn min-1

20500

Current [A]

20

9.6% Pn min-1
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E.3.7 Power quality
Harmonic current emission

Average harmonic current results Phase 2

Average harmonic current results Phase 1
Hn

Ieff [mA]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

29.049 [A]
313.852
314.191
115.698
229.933
65.703
78.159
46.394
112.506
50.080
55.140
38.021
120.212
28.633
27.901
30.245
98.067
36.468
31.111
29.543
51.967
16.918
42.704
16.778
48.687
14.973
27.818
13.053
42.115
13.864
38.129
13.481
30.397
11.704
35.142
11.265
30.893
10.911
33.767
10.228

Value [% I/In]

Limit [%I/In]

1.077

8.00

0.397
0.789
0.255
0.268
0.159

4.00
10.70
2.67
7.20
2.00

0.171
0.192
0.143
0.440

1.60
3.10
1.33
2.00
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Result
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS

Hn

Ieff [mA]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

29.068 [A]
262.985
154.588
81.005
148.695
52.015
110.627
37.642
48.208
36.617
59.140
21.393
63.347
23.246
43.540
23.554
59.698
37.260
33.603
26.854
25.382
13.614
37.597
14.327
22.232
11.557
18.240
11.747
24.390
10.478
19.517
11.442
9.076
17.929
9.537
17.081
17.081
9.870
19.525
9.220

Value [% I/In]

Limit [%I/In]

1.077

8.00

0.397
0.789
0.225
0.268
0.159

4.00
10.70
2.67
7.20
2.00

0.172
0.189
0.130
0.412

1.60
3.10
1.33
2.00
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Result
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS

Annex to Certificate

Annex to Certificate

Registration No.: AK 60104854 0001

Registration No.: AK 60104854 0001

Report No.: 28108199 001

Report No.: 28108199 001
Voltage fluctuations and flicker

Average harmonic current results Phase 3
Hn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Ieff [mA]
29.403
260.563
112.866
80.139
189.715
53.080
78.861
37.131
3.691
30.160
70.660
30.519
51.103
19.618
34.029
19.014
56.852
36.539
28.288
29.159
25.630
14.523
25.484
13.570
31.528
10.850
19.397
10.598
20.369
9.694
25.888
10.214
16.098
9.010
18.549
9.305
21.033
8.604
15.871
9.036

Value [% I/In]

Limit [%I/In]

1.065

8.00

0.392
0.780
0.223
0.265
0.157

4.00
10.70
2.67
7.20
2.00

0.170
0.187
0.129
0.408

1.60
3.10
1.33
2.00
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Result
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS

EUT values

Limit

Result

Pst

0.05

1.00

PASS

Plt

0.48

0.65

PASS

dc [%]

2.97

3.30

PASS

dmax [%]

0.88

4.00

PASS

0

0.50

PASS

dt [s]

End of the Annex
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Interfaz de comunicación óptico

Programación tarifas

Tipo

Serie; bi-direccional

Número de jornadas

Hardware

IEC 62056-21

Tipos de dias

10

Protocolo

REE, basado en IEC 870-5-102

Contratos

3

Número de tarifas

9

Detector de intrusismo

12

1 hora
Tipo
Tension nominal

3 x 230 (400) V - 3 x 127 (230) V

Tolerancia

Un

Consumo
Frecuencia

50 ó 60 Hz

Función

Micro interruptor

30
12

ausencia de tensión

Características mecánicas

Curva de carga

Conexión

Numero de curvas de carga

Medida de tensión

DIN 43857

Conexionado
Tensión de referencia

3 x 230 (400) V - 3 x 127 (230) V *

Características envolvente

DIN 43859

Profundidad de registro

Frecuencia

50 ó 60 Hz

Grado IP (IEC 60529)

IP 51

Eventos

Consumo circuito tensión
Medida de corriente
Corriente nominal de referencia I ref (Imax)
Corriente de arranque Ist

< 0,04 x I tr

Corriente mínima Imin

< 0,5 x I tr

Consumo circuito corriente

PLC

Número de eventos

Sistema de modulación

Cierres de facturación

Hardware

2

Tiempo de integración

Número de cierres

4000

200

12 por contrato

Protocolo

CirPLC y PEP (PLC
Encapsulated Protocol)

Tipo

Comunicaciones *

Tarjetas de expansión *

CIRWATT B 410D con conexión directa

RS-232 / PLC

Sin entradas / salidas

RS-485 / PLC

4 salidas relé (Indicador de Tarifa)

RS-232 / RS-232

2 entradas relé / 4 salidas impulsos

RS-485 / RS-485

4 entradas de impulsos

RS-232 / RS-485

Medida de corriente diferencial

RS-232 / Ethernet

2 salidas relé / 2 salidas de
impulsos / 2 entradas de impulsos

hora programable

Clase de precisión
Precisión medida de energía activa

EN 50470 (Clase B) - IEC 62053-21 (Clase 1)

Precisión medida de energía reactiva

IEC 62053-23 (Clase 2)

Memoria
Memoria no-volátil
Setup y eventos
Bateria
Tipo

Litio

Vida
Reloj
Tipo

Calendario Gregoriano

Fuente

Oscilador compensado en temperatura

R-485 / Ethernet

Precisión (EN 61038)
Rango de temperatura de trabajo
Rango de temperatura de almacenamiento
< 15 ppm/K
Humedad
Tensión asilamiento

4 kV a 50 Hz durante 1 min
IEC 62052-11

Indice de protección (IEC 62052-11)

6 kV
II

Tipo
Número de digitos de datos

Hasta 8

Tamaño digitos de datos

8 mm

Lectura del display en ausencia de tensión

Sí

Opción con cubrebornes

Opción con cubrehilos

Frecuencia (Hz)

Rango medida V

Comunicacion
COM1

Comunicacion
COM2

50 Hz

3x230/400 V

RS232

RS232

QB4A0

4

50 Hz

3x230/400 V

RS485

RS485

QB4E0

Código

Cuadrantes
4

B/2

TIPO

Clase
(activa/reactiva)
B/2

4

Rango medida A

Tipo consumidor
4

4

B/2

4

50 Hz

3x230/400 V

RS232

RS485

QB4B0

4

B/2

4

50 Hz

3x230/400 V

RS232

ETHERNET

QB4C0

4

B/2

4

50 Hz

3x230/400 V

RS485

ETHERNET

QB4D0

4

B/2

4

50 Hz

3x127/220 V

RS232

RS232

QB740

4

B/2

4

50 Hz

3x127/220 V

RS485

RS485

QB7E0

4

B/2

4

50 Hz

3x127/220 V

RS232

RS485

QB7B0

4

B/2

4

50 Hz

3x127/220 V

RS232

ETHERNET

QB7C0

4

B/2

4

50 Hz

3x127/220 V

RS485

ETHERNET

QB7D0

TECNOLOGÍA DE MÓDULOS
Funcionalidad progresiva
-

Monitorización

Desconexión

Optimización

Datos técnicos
Valores nominales eléctricos

Salida

Mecánico

Cableado

Optimización de plantas

Máxima flexibilidad

Instalación rápida

Máxima fiabilidad

Funciones
1)
1)

TECNOLOGÍA DE MÓDULOS
La optimización reinventada

-

Monitorización

Desconexión

Optimización

ESQUEMA DE LA PLANTA
Datos técnicos

Cloud Connect Advanced

Consumo CCA

Puertos disponibles

Fuente de alimentación

Capacidad
Opciones de conexión a internet

Datos mecánicos

Interfaz de usuario

Set de comunicación

Datos técnicos

Gateway

Comunicación
Set de comunicación para la instalación en interiores
El set incluye:

Montaje

Datos mecánicos

Set de comunicación Outdoor para la instalación en exteriores
El set incluye:

L

autoportant

autoportant .

TODA
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GUIA TÈCNICA

GUIA TÈCNICA

(Criteri d'interpretació de la Normativa de Protecció Contra Incendis)

(Criteri d'interpretació de la Normativa de Protecció Contra Incendis)

Divisió de Protecció Civil
i Prevenció de l'SPEIS

INSTAL·LACIONS
FOTOVOLTAIQUES

Fitxa:

1.12

Data:
01/09/2013
08/11/2016 (R1)

OBJECTE:
Establir les condicions de protecció contra incendis de les instal·lacions
fotovoltaiques (FV) tenint en compte el risc d’electrocució que suposa per a
l’actuació dels bombers en cas de sinistre pel fet que els mòduls FV no deixen
de produir energia mentre els hi arriba llum solar.
ÀMBIT D'APLICACIÓ:
S’aplicarà a totes les instal·lacions fotovoltaiques en xarxa o assistides del
municipi de Barcelona. Queden excloses les instal·lacions fotovoltaiques
aïllades.

Divisió de Protecció Civil
i Prevenció de l'SPEIS

INSTAL·LACIONS
FOTOVOLTAIQUES

Fitxa:

1.12

Data:
01/09/2013
08/11/2016 (R1)

Es senyalitzarà el cablejat de corrent continu, des dels mòduls FV fins als
inversors. El cablejat o les safates de cables estaran senyalitzats cada 10
metres. En accessos a locals tancats, girs, canvi de pis, etc. es reduirà la
distància per tal d’assegurar al màxim la identificació del cablejat de contínua.
El senyal serà de color vermell, d’una llargada mínima de 10 cm amb
lletres blanques, majúscules, en Arial, amb un cos de lletra mínim de 20.
L’etiqueta de senyalització del cablejat de corrent continu serà:

CRITERIS D’APLICACIÓ:
1.- Senyalització:
Es senyalitzarà la ubicació de l’escomesa fotovoltaica i dels inversors. Si
aquests estan en un local tècnic, es senyalitzarà la porta d’accés al local.
El senyal de risc fotovoltaic serà:

Tots els senyals han de tenir unes característiques físiques adequades per
garantir la seva durabilitat a la intempèrie.
2- Local tècnic:
Els inversors i les seves proteccions, quan estiguin dins de l’edifici i la potència
total de la instal·lació fotovoltaica sigui superior a 50 kW, estaran ubicats dins
d’un local tècnic classificat com a local de risc especial baix, d’acord amb
l’apartat 2 del CTE DB SI 1. Per potències inferiors s’ubicaran en armaris o
locals d’ús exclusiu.
3- Condicions de seguretat en cas d’incendi:
La instal·lació fotovoltaica no ha d’impedir el bon funcionament dels sistemes
de seguretat en cas d'incendi de l’edifici, respectant especialment aquest
aspectes:
- sectorització en sectors d’incendi, tant dins de l’edifici com en coberta;
- reacció al foc dels materials de façana;

Símbol instal·lacions
fotovoltaiques assistides

Símbol instal·lacions
fotovoltaiques en xarxa

- funcionament d’exutoris i ventilacions en cas d’incendi;
- accessibilitat per façana per intervenció dels bombers.

L’amplada mínima del triangle serà de 20 cm.

1

2

