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MEMORIA 

1. INTRODUCCIÓ 

L'energia solar fotovoltaica consisteix en la captació de la radiació solar amb l'objectiu de 

transformar-la en electricitat. Aquesta electricitat pot ser aprofitada de diverses maneres, 

donant lloc a diferents aplicacions que actualment existeixen en instal·lacions fotovoltaiques.  

L'aplicació a la qual es destina l'electricitat generada per la instal·lació objecte d'aquest 

projecte és l'autoconsum instantani. Es tracta d'un tipus d'instal·lació amb suport de la xarxa 

en què l'energia generada serà autoconsumida instantàniament sempre que sigui possible, i 

els excedents, en cas que es produeixin, seran abocats a la xarxa.  

La instal·lació s’haurà d’executar segons les especificacions establertes en el Real Decreto Ley 

15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de 

los consumidores, el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las 

condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía 

eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo i el Real Decreto 244/2019, de 5 

de abril, por el que se regulan las condiciones administratives, técnicas y económicas del 

autoconsumo de energía eléctrica. 

Gràcies als avenços tecnològics, a la sofisticació i a l'economia d'escala, el cost de l'energia 

solar fotovoltaica s'ha reduït de forma constant des que es van fabricar les primeres cèl·lules 

fotovoltaiques comercials i el seu cost mitjà de generació elèctrica ja és competitiu comparat 

amb les fonts d'energia convencionals en un gran nombre de regions geogràfiques, assolint la 

paritat amb la xarxa. 

  



22 

  

Projecte executiu impuls instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a xarxa 

interior amb abocament, a 7 edificis municipals de Sabadell 

Memòria │Febrer 2019 

 

 

 

2. OBJECTE 

Aquest projecte té com a objecte definir les condicions tècniques de las instal·lacions 

fotovoltaiques plantejades, garantint la seguretat de les persones i les coses en la seva 

execució. 

Aquestes plantes solars donaran servei a set edificis municipals a Sabadell: 

Codi 
Nom edifici X UTM Y UTM Adreça 

Potència 

F.V. (kWp) 

A01 
Escola bressol i 

primària La Romànica 
427.009 4.597.691 

Carrer Baygual,2, 08204 Sabadell, 

Barcelona 
20,16 

A02 Escola Sant Julià 424.062 4.602.497 
Carrer del Vinhamala, 1, 08207 

Sabadell, Barcelona 
10,08 

A03 Escola Andreu Castells 423.843 4.601.113 
Via Alexandra, 62, 08206 

Sabadell, Barcelona 
20,16 

A04 Escola Concòrdia 424.050 4.601.432 
Carrer de la Lusitània, 115, 08206 

Sabadell, Barcelona 
14,28 

A05 Escola Miquel Carreras 424.400 4.601.800 
Carrer de Balaguer, 46, 08207 

Sabadell, Barcelona 
15,12 

A06 Escola Amadeu Vives 426.221 4.598.439 
Carrer de Fra Luis de León, 152, 

08203 Sabadell, Barcelona 
12,6 

A07 Vapor Llonch 425.443 4.598.990 
Carretera de Barcelona, 208 bis, 

08205 Sabadell, Barcelona 
10,08 

  

El projecte analitza les possibilitats que ofereix una instal·lació d'energia solar fotovoltaica per 

l'autoconsum instantani de l'energia generada. L'autoconsum instantani fa referència a la 

producció individual d'electricitat per al propi consum. En els casos de las instal·lacions 

objecte d'aquest projecte es preveu que els excedents que es produeixin siguin abocats a la 

xarxa, en la classificació b) modalitat de subministrament amb autoconsum amb 

excedents, dins de la modalitat, a) amb excedents acollida a compensació.  
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A nivell tècnic s'exposen i analitzen els diferents elements que integren la instal·lació per 

assegurar el seu correcte funcionament. També es fa un estudi d'aquells elements que puguin 

afectar negativament al seu rendiment. El projecte s'ha redactat de manera que compleixi de 

manera íntegra amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions 

tècniques complementàries; així com el RD900/2015 que regula les condicions administratives, 

tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb 

autoconsum i de producció amb autoconsum. 

 

3. ANTECEDENTS 

La Comissió Europea ha dotat la ciutat de Sabadell i la Estratègia de Desenvolupament Urbà 

Sostenible i Integrat (DUSI) amb una aportació de 9.394.006 euros procedents de fons FEDER, 

una suma que permetrà dur a terme diversos projectes d’innovació vinculats a la sostenibilitat, 

la cohesió social o la promoció econòmica, entre altres. Es tracta d’una estratègia que 

s’emmarca en el projecte que el govern té amb la ciutat, i on la inversió europea suposa el 50% 

de la inversió final, donat que el 50% restant l’aportarà l’Ajuntament. 

Dins de la línia estratègica 4 – Afavorir el pas cap a una economia de baix nivell d’emissió de 

carboni en tots els sectors es planteja l’OT406 – Implantació d’Energia Renovable en 

equipaments municipals, es valora la necessitat de redactar un projecte per a la implementació 

d’energia fotovoltaica en 7 equipaments municipals. 
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4. DADES DE LA INSTAL.LACIÓ 

4.1. Titular  

Promotor: Ajuntament de Sabadell 

CIF: Q0818600I 

Emplaçament: Plaça de Sant Roc, 1 - 08201 Sabadell  

 

Contacte 

Emplaçament: 

Neus Parés, Servei de sostenibilitat 

Carrer sol, 1 3º - 08201 Sabadell 

  

  

Enginyer: F. Xavier Hill Montaner 

Col·legiat núm. : 15.755 

 

 

4.2. Emplaçament de la instal·lació  

Com hem comentat, la instal·lació inclou un total de 7 edificis municipals 
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A01 Escola Bressol i primària La Romànica: 

Carrer Baygual, 2 

08204 Sabadell, Barcelona 

Coordenades UTM:  X: 427.009  Y: 4.597.691 

Ref. Cadastral:   7279001DF2977H0001UJ 

 

 

     Figura 1: Ortofotomapa de l’escola bressol i primària La Romànica 
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A02 Escola Sant Julià: 

Carrer Vinhamala, 1 

08207 Sabadell, Barcelona 

Coordenades UTM:  X: 424.062  Y: 4.602.497 

Ref. Cadastral:   4127301DG2042C0001PY 

 

 

Figura 2: Ortofotomapa escola Sant Julià 
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A03 Escola Andreu Castells: 

Via Alexandra, 62 

08206 Sabadell, Barcelona 

Coordenades UTM:  X: 423.843  Y: 4.601.113 

Ref. Cadastral:   4013009DG2041A0001MJ 

 

 

Figura 3: Ortofotomapa Escola Andreu Castells 
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A04 Escola Concòrdia: 

Carrer de Lusitània,115 

08206 Sabadell, Barcelona 

Coordenades UTM:  X: 424.050  Y: 4.601.432 

Ref. Cadastral:   5116006DG2051B0001HU 

 

 

Figura 4: Ortofotomapa Escola Concòrdia 
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A05 Escola Miquel Carreras: 

Carrer de Balaguer, 46 

08207 Sabadell, Barcelona 

Coordenades UTM:  X: 424.400  Y: 4.601.800 

Ref. Cadastral:   4520002DG2042A0001OA 

 

  

Figura 5: Ortofotomapa Escola Miquel Carreras 

 

 

 

 

 

 

 

A06 Escola Amadeu Vives: 
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Carrer de Fra Luis de León, 152 

08203 Sabadell, Barcelona 

Coordenades UTM:  X: 426.221  Y: 4.598.439 

Ref. Cadastral:   6387001DF2968H0001AU 

 

  

Figura 6: Ortofotomapa Escola Amadeu Vives 

 

 

 

 

 

A07 Vapor Llonch: 

Ctra. de Barcelona, 208 Bis 
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08205 Sabadell, Barcelona 

Coordenades UTM:  X: 425.443  Y: 4.598.990 

Ref. Cadastral:   5592001DF2959H0001GB 

 

  

Figura 7: Ortofotomapa Vapor Llonch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Ubicació de la instal·lació  

La Instal·lació fotovoltaica s’instal·larà en la coberta de cada un dels edificis adequant-se al 

espai disponible i potència requerida, i quedant integrats arquitectònicament. 
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Tenint en compte les característiques de las cobertes, potència requerida, espai disponible i el 

estudi de càrregues i solució tecnològica a 13 edificis municipals de Sabadell, amb núm. D’exp. 

2017/8935, tindrem dos diferents solucions: 

1. Instal·lació en cobertes planes, amb una estructura Solarstem AF-AERO o equivalent, 

perquè les cobertes no es poden perforar i admeten poc pes. 

 

SISTEMA AF-AERO 

 

2. Instal·lació en cobertes inclinades, es proposen les teules Solarteg GTFV100 o 

equivalent, que integren plaques fotovoltaiques, d’aquesta manera es redueix el pes 

de la instal·lació i estèticament son menys agressives, ja que son cobertes protegides 

per patrimoni. 
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TEULES SOLARTEG GTFV100 

Els inversors encarregats de la conversió del corrent continu generat pels mòduls en corrent 

altern s’instal·laran en els armaris/sala tècnica on es troben els Quadres generals de distribució 

(QGD) de las instal·lacions elèctriques existents. En l'annex "Plànols" s’hi pot observar la 

ubicació exacta d'aquests equips. 

El quadre de proteccions de corrent continu i altern s’ubicaran a la mateixa sala tècnica de 

baixa tensió a on s’hi ubiquen els inversors. 
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5. REGLAMENTACIÓ I DISPOSICIONS OFICIALS 

La instal·lació objecte d'aquest projecte està realitzada de conformitat a les diverses 

disposicions legals, reglaments i altres normatives vigents, així com normes tècniques 

particulars que concerneixen a les relacions amb el municipi i la companyia elèctrica de 

distribució a la zona. A continuació s'enumeren les més importants: 

• Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición 

energética y la protección de los consumidores 

• “RD 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, 

técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía con autoconsumo y 

de producción con autoconsumo” 

• “RD 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de 

instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potència” 

• “RD 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía 

en régimen especial” 

• "RD 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión" 

• “RD 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de 

puntos de medida del sistema eléctrico”. 

• “Las Normas NTE-ECV sobre estructura” 

• “RD 7/88 y 154/55 del MIE sobre exigencias del material” 

• “Directivas Europeas de Compatibilidad Electromagnética DC 89/366/CEE y directiva 

Europea de Baja Tensión DC/73/23/CEE”. 
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6. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ 

La instal·lació fotovoltaica objecte d'aquest projecte és un tipus d'instal·lació d'autoconsum 

instantani amb recolzament de la xarxa. 

Las instal·lacions estaran formades de mòduls de potència unitària 280 Wp, per las 

instal·lacions en coberta plana i de 100 Wp per a les instal·lacions de teules fotovoltaiques, que 

totalitzaran des de 10.000 Wp fins a 20.160 Wp de potència instal·lada, dependent de cada 

edifici i les seves necessitats i característiques. L’electricitat produïda per aquests generadors 

fotovoltaics és de corrent continu i per tant s'haurà d'adequar per a poder ser injectada a la 

xarxa interna de l’edifici (corrent altern trifàsic). Aquesta és la funció que compleixen els 

inversors. 

Els altres materials utilitzats en la instal·lació són aquells característics d'una instal·lació de 

baixa tensió. 

A continuació s'enumeren els principals elements que integren la instal·lació: 

• Mòduls fotovoltaics 

• Estructura de suport de les plaques (Cobertes planes) 

• Cablejat interior 

• Inversor 

• Quadre de proteccions de corrent continu 

• Quadre de proteccions de corrent altern 

• Posada a terra 

• Sistema de monitoratge 

Els principals paràmetres que afecten al rendiment d'una instal·lació solar són: 

1. Orientació 

2. Inclinació 

3. Ombres sobre els mòduls 

4. Pèrdues elèctriques 

5. Ventilació dels mòduls fotovoltaics 

Les plaques solars fotovoltaiques tindran una inclinació de 20º respecte la horitzontal  en les  

cobertes planes, i la inclinació pròpia de la teulada en las que es faci substitució de teules. La 

desviació o no respecte al sud quedarà analitzat en els càlculs justificatius de cada instal·lació. 
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7. CARACTERÍSTIQUES DELS COMPONENTS 

Els principals equips que conformen la instal·lació són els que es detallen als apartats 

següents: 

7.1. Generador solar FV 

El generador solar estarà compost per mòduls fotovoltaics del tipus RECOM model Poly, de 

280 Wp o equivalent, muntats sobre estructures d'alumini. 

El camp solar estarà conformat per strings de mòduls connectats en sèrie. Cada string es 

connectarà en paral·lel i la unió es connectarà a una entrada MPPT dels inversors, ja que cada 

inversor disposa de dos seguidors MPPT. En total la instal·lació disposarà de: 1 inversor i 3 

strings de entrada per cada MPPT. 

Els strings fotovoltaics disposaran, abans de connectar-se a l’inversor corresponent, d'un 

descarregador de sobretensions transitòries i de fusibles de corrent continu. 

Com s’ha esmentat anteriorment, dins de l’string, els mòduls estaran connectats en sèrie. 

D’aquesta manera, es suma el voltatge de cada mòdul i es manté constant la intensitat. 

Les especificacions tècniques dels mòduls per a una radiació estàndard de 1000W/m² i una 

temperatura de cèl·lula de 45ºC, són les següents: 

  RECOM Poly 280 Wp o equivalent 

Potència Pic (Pmax) 280W 

Tipus de cèl·lula Silici Policristal·lí 

Tensió en circuit obert (Voc) 38,78 V 

Intensitat de curtcircuit (Isc) 9,32 A 

Tensió de màxima potència (Vmppt) 31,69 V 

Intensitat de màxima potència (Imppt) 8,84 A 

Eficiència 17 % 

Coeficient de temperatura de Pmax -0,40 %/ºC 

Coeficient de temperatura de Voc -0,33 %/ºC 

Coeficient de temperatura de Isc 0,058 %/ºC 

Tensió màxima del sistema 1.000 V 

Alçada 1.640 mm 

Amplada 992 mm 

Profunditat 35 mm 

Pes 19 kg 
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Taula 1: Característiques dels panells 

 

El dimensionat que es proposa està conformat per: 1 inversor. La configuració dels strings de 

mòduls i inversor és la següent: 

 

Esquema instal·lació tipus: 

 

Figura 6: Esquema bàsic de la instal·lació 
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7.2. Inversor  

Les plaques fotovoltaiques generen electricitat en corrent continu. Per poder ser injectada en 

una xarxa elèctrica de corrent altern a 230/400 V es fa ús dels anomenats inversors. 

Aquests seran de tipus i característiques específiques per a un sistema de connexió a la xarxa, 

de tensió i freqüència donat. La creació d’harmònics estarà compresa dins dels límits fixats en 

la guia sobre qualitat d'ona de les xarxes UNESA i segons la norma CEI 1000-3-2. 

Haurà de complir amb tota la normativa aplicable descrita en el RD1663/2000 així com en el 

RD 661/2007, i disposar de tots els certificats exigibles per la normativa actual. 

Les instal·lacions, disposaran de: 1 inversor trifàsics marca FRONIUS SYMO o equivalent, que té 

les següents característiques tècniques: 

 
El model d'inversor escollit o equivalent incorpora: 

• Injecció trifàsica 

• Funcions integrades de gestió dinàmica de alimentació 

• Clara visualització del consum 

• Seccionador de potència CC integrat 

• Protecció contra polaritat inversa 

• Relé multi funció de sèrie 

• Interface Meter i servidor web 

• Sistema de connexió sense eines 

 

FRONIUS SYMO o equivalent 

Valors d’entrada (DC) 

Rang de tensió MPPT 270/420 – 800 V 

Tensió màxima 1.000 V 

Intensitat màxima 27/33 A 

Nombre d’entrades 3 x 2 

Seguidors MPPT 2 

Valors de sortida (AC) 

Potència nominal 10/20 kW 

Intensitat màxima 14,4/28,9 A 

Tensió nominal 230 / 400 V 

Freqüència 50 Hz 
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Cos Phi 1 

THD 1,8/1,3% 

Eficiència màxima 98,1% 

Euroeficiència 97,40/97,90% 

Taula 2: Característiques de l’inversor 

 

 

7.3. Dispositiu de monitoratge energètic 

La instal·lació fotovoltaica disposarà d'un sistema de monitoratge de la producció i de 

l’autoconsum tipus: Data manager 2.0 o similar,  que va integrat al propi inversor, controlarà 

tant la generació de l’inversor com l’autoconsum i l'abocament d’excedents de la producció 

solar no auto consumida instantàniament a la xarxa de distribució elèctrica. 

 

7.4. Xarxa de distribució  

La xarxa de distribució comprèn tots els conductors que transporten l’energia elèctrica des dels 

mòduls fotovoltaics fins el quadre de distribució dels consums en baixa tensió situat a la sala 

tècnica de baixa tensió. 

El cablejat de corrent continu dels subcamps fotovoltaics serà d'Alta Seguretat (AS), lliure 

d'halògens, no propagador de la flama i amb baixa emissió de gasos corrosius. El conductor 

serà flexible de coure estanyat i amb les següents característiques: 

• Resistència a temperatures extremes (-40ºC a 120ºC) segons IEC60811-1-4 i IEC60216-

1. 

• Tensió nominal 0,6 kV/1kV CA i 1,8 kV CC 

• Resistència als rajos ultraviolats segons UL1581 

• Resistència a l'ozó segons IEC60811-2-1 

La totalitat del recorregut de cable de corrent continu es realitzarà de tal manera que l'àrea 

tancada pels conductors positiu i negatiu d'un grup de panells en sèrie sigui el més petita 

possible, amb la finalitat de reduir al màxim les possibles sobretensions d'origen atmosfèric 

per acumulació de càrregues electrostàtiques. 
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A causa de les tensions de funcionament en corrent continu, tot el sistema de cablejat i 

connexions de corrent continu haurà de disposar d'un nivell d'aïllament igual o superior als 

0,85 MΩ. 

Els conductors que circulin per la coberta en el seu recorregut fins a las cantonades per on es 

faran las baixades cap a les sales tècniques de baixa tensió s’hauran de protegir amb un tub 

metàl·lic del diàmetre convingut, segons instal·lació.  

Per al baixant dels cables des de planta coberta fins a la sala tècnica de baixa tensió també 

s’utilitzarà el tub metàl·lic. 

Per al recorregut del cablejat en corrent altern, es disposaran les canalitzacions necessàries per 

a una correcta conducció del cablejat i per evitar la generació d’esforços en aquests o els 

elements de protecció, i evitar possibles travades pel transit normal de persones. 

 

7.5. Proteccions de corrent continu  

La instal·lació fotovoltaica disposarà d'elements de protecció de corrent continu situats en el 

tram mòduls-inversor. La instal·lació disposarà d’un quadre de proteccions de corrent continu 

format pels elements que es descriuen a continuació. Es senyalitzarà cada element de 

protecció indicant a quina entrada de l’inversor pertany. 

Proteccions contra sobreintensitats  

Cada un dels subcamps fotovoltaics disposarà d'un fusible per a protegir el cable contra 

possibles sobreintensitats. Un fusible és un dispositiu constituït per un suport adequat, un 

filament o làmina d’un metall o aliatge de baix punt de fusió que s’intercala en un punt 

determinat d’una instal·lació elèctrica per a que es fongui, per efecte Joule, quan la intensitat 

de corrent superi un valor determinat que pogués fer perillar la integritat dels conductors de la 

instal·lació. 

Els fusibles utilitzats seran del tipus gL (fusibles d’ús general per a cables i conductors), els més 

àmpliament utilitzats, ja que permeten una bona protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits. 

Les seves característiques son les següents: 
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Fusibles gL 

In (A) 
Poder de tall (kA) Tensió nominal (V) 

CC CA CC CA 

0,5 

50 8 250 380 

1 

2 

4 

6 

10 

12 

16 

20 

25 

35 

50 

63 

80 

100 

Taula 4: Característiques dels cartutxos fusibles utilitzats 

 

Proteccions contra sobretensions  

Els protectors de sobretensions son dispositius dissenyats per a protegir dispositius elèctrics 

de pics de tensió ja que gestionen o administren l’energia elèctrica d’un dispositiu electrònic 

connectat a aquest. Un protector de sobretensions intenta regular el voltatge que s’aplica a un 

dispositiu elèctric bloquejant o enviant a terra voltatges superiors a un llindar segur. 

La protecció contra sobretensions es realitzarà mitjançant descarregadors de sobretensions 

transitòries i permanents de tipus II/C, aptes per a corrent continu i per als valors de tensió als 

quals treballa el camp fotovoltaic. Aquests tipus de protectors han estat dissenyats per a reduir 

l'energia provocada per una sobretensió comparable a la produïda per una descàrrega directa 

de llamp. Aquests elements han passat amb èxit les proves estàndard amb la ona 8/20 (test 

classe II). 

Concretament, els protectors contra sobretensions seran de caràcter transitori i permanent, 

bipolars i de 20 kA d'intensitat màxima transitòria. 
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7.6. Proteccions en corrent altern  

La instal·lació disposarà d'un quadre de proteccions en corrent altern situat en el tram Inversor 

- quadre general de distribució. Aquest quadre disposarà dels següents elements: 

Interruptor magnetotèrmic 

Un interruptor magnetotèrmic és un dispositiu capaç d’interrompre la corrent elèctrica d’un 

circuit quan aquest sobrepassa certs valors màxims. Els seu funcionament es basa en dos dels 

efectes produïts per la circulació de corrent elèctrica en un circuit: el magnètic i el tèrmic 

(efecte Joule). El dispositiu consta, per tant, de dues parts, un electroimant i una làmina 

bimetàl·lica, connectades en sèrie i per les que circula la intensitat que va cap a la càrrega. A 

l’igual que els fusibles, els interruptors magnetotèrmics protegeixen la instal·lació contra 

sobrecàrregues i curtcircuits. 

La instal·lació disposarà d’un interruptor magnetotèrmic ubicats al tram inversor – quadre 

general. Les característiques d’aquest interruptor són les següents:  

Interruptor magnetotèrmic 

Tensió nominal 400 V (AC) 

Intensitat nominal 40 A 

Poder de tall 6 kA 

Temps de vida > 20.000 actuacions 

Taula 5: Característiques de l’interruptor magnetotèrmic 

 

Protecció diferencial 

Un interruptor diferencial és un dispositiu electromecànic que es col·loca a les instal·lacions 

elèctriques de corrent altern amb la finalitat de protegir a les persones dels contactes directes i 

indirectes produïts pel contacte amb parts actives de la instal·lació (contacte directe) o amb 

elements sotmesos a potèncial degut, per exemple, a una derivació per falta d’aïllament de 

parts actives de la instal·lació (contacte indirecte). Actua conjuntament amb la posada a terra 

d’endolls i masses metàl·liques de tot aparell elèctric, d’aquesta forma l’interruptor 

desconnectarà el circuit quan existeixi una derivació o defecte a terra major que la seva 

sensibilitat. 

La instal·lació disposarà d’un interruptor diferencial ubicats al tram inversor – quadre general. 

Les característiques d’aquests interruptors són les següents: 

Interruptor diferencial 
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Intensitat nominal 40 A 

Sensibilitat 300 mA 

Tipus Classe A superimmunitzat 

Temps de vida > 20.000 actuacions 

Taula 6: Característiques de l’interruptor diferencial 

 

Protecció contra sobretensions 

La protecció contra sobretensions es realitzarà mitjançant descarregadors de sobretensions 

transitòries i permanents de tipus II/C, aptes per a corrent altern i pels valors de tensió als 

quals treballa l’inversor (400V). Aquests tipus de protectors han estat dissenyats per a reduir 

l'energia provocada per una sobretensió comparable a la produïda per una descàrrega directa 

d'un llamp. Aquests elements han passat amb èxit les proves estàndard amb la ona 8/20 (test 

classe II). Concretament, els protectors contra sobretensions seran de caràcter transitori i 

permanent, tetrapolars i de 20 kA d'intensitat màxima transitòria. 

 

7.7. Estructura de fixació dels mòduls  

A las cobertes planes, per a realitzar la fixació dels mòduls damunt de la coberta s’instal·larà 

una estructura metàl·lica d’alumini, formada per diferents perfils del tipus C40 o similar (2 

perfils per filera de mòduls, compartint perfils en las places contigües). A la imatge següent s’hi 

mostra la disposició d’aquests perfils: 

 

 
Figura 8: Detall estructura de fixació 
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A las cobertes inclinades, no es posarà cap estructura de fixació dels mòduls, sinó que es 

substituiran les teules actuals per teules fotovoltaiques integrades. 

 

7.8. Càlcul de càrregues sobre l’estructura existent 

Per a la realització del projecte executiu, especialment en aquet apartat, s’ha tingut en compte 

els estudis de solidesa de las cobertes, subministrats per l’ajuntament de Sabadell, realitzats 

per dos despatxos d’arquitectura on s’indica les càrregues que suportant i las intervencions a 

realitzar en cadascuna, informació més detallada al annexa CERTIFICATS DE SOLIDESA. 

 

7.9. Posada a terra 

Les preses a terra s'estableixen principalment a fi de limitar la tensió que puguin presentar en 

un moment donat les masses metàl·liques, assegurar l'actuació de les proteccions i eliminar o 

disminuir el risc que suposa una avaria en els materials elèctrics utilitzats. 

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

banda del circuit elèctric o d'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 presa a terra s'haurà d'aconseguir que en el conjunt 

d'instal·lacions, edificis i superfície propera del terreny no apareguin diferències de potèncial 

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 tal 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. 

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

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

elèctriques. 
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• La solidesa o la protecció mecànica queda assegurada amb independència de les 

condicions distingides d'influències externes. 

• Contemplen els possibles riscos deguts a electròlisis que puguin afectar a altres parts 

metàl·liques. 
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Unions a terra 

Presa de terra 

Per a la presa de terra es poden utilitzar elèctrodes formats per: 

• barres, tubs; 

• platines, conductors pelats; 

• plaques; 

• anells o malles metàl·liques constituïdes per elements anteriors o les seves 

combinacions. 

• armadures de formigó enterrades; amb excepció de les armadures pretesades; 

• altres estructures enterrades que es demostri que són apropiades. 

Els conductors de coure utilitzats com a elèctrodes seran de construcció i resistència elèctrica 

segons la classe 2 de la norma UNE 21.022. 

El tipus i la profunditat de les preses a terra han de ser tal que la possible pèrdua d'humitat del 

sòl, la presència del gel o altres efectes climàtics, no augmentin la resistència de la presa de 

terra per sobre del valor previst. La profunditat mai serà inferior a 0,50 m. 

La posada a terra de la instal·lació fotovoltaica als 7 edificis municipals està formada per 2 

piques de terra de 2,5 metres de longitud i 14,6 mm de diàmetre. 

Conductors de terra 

La secció no serà inferior a la mínima exigida pels conductors de protecció. 

La secció dels conductors de terra, quan estiguin enterrats, deurà estar d'acord amb els valors 

indicats en la taula següent. 

Tipus Protegit mecànicament No protegit 

mecànicament 

Protegit contra la 

corrosió* 

Igual a conductors de 

protecció 

16 mm2 Cu 

16 mm2 Acer Galvanitzat 

No protegit contra la 

corrosió 

25 mm2 Cu 

50 mm2 Ferro 

25 mm2 Cu 

50 mm2 Fe 

Taula 7: Secció dels conductors enterrats 
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*La protecció contra la corrosió es pot obtenir mitjançant una evolvent. 

• 2,5 mm², si els conductors de protecció disposen d'una protecció mecànica. 

• 4 mm², si els conductors de protecció no disposen d'una protecció mecànica. 

 

Com a conductors de protecció es poden utilitzar: 

• Conductors en els cables multi conductors. 

• Conductors aïllats que posseeixen un envolupant comú amb els conductors actius. 

• Conductors separats aïllats. 

En el següent esquema es pot veure l'esquema general de la xarxa de posades a terra de la 

instal·lació fotovoltaica de l’edifici: 

 
Figura 10: Esquema general de la xarxa de posades a terra 

 

Conductors d’equipotèncialitat 

El conductor principal d’equipotèncialitat haurà de tenir una secció no inferior a la meitat de la 

del conductor de protecció de secció major de la instal·lació, amb un mínim de 6 mm². No 

obstant això, la seva secció pot ser reduïda a 2,5 mm² si és de coure. En el cas de l’edifici de 

l’escola de música, el conductor principal d’equipotèncialitat té una secció de 6 mm². 
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La unió d’equipotèncialitat suplementària pot estar assegurada, bé per elements conductors 

no desmuntables, tal com estructures metàl·liques no desmuntables, bé per conductors 

suplementaris, o per combinació dels dos. 

 

Resistència de les posades a terra 

El valor de resistència de terra serà tal que qualsevol massa no pot donar lloc a tensions de 

contacte superiors a: 

• 24 V en local o emplaçament conductor 

• 50 V en els altres casos 

Si les condicions de la instal·lació són tals que poden originar tensions de contacte superiors 

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

dispositius de tall adequats al corrent de servei. 

La resistència d'un elèctrode depèn de les seves dimensions, de la seva forma i de la resistivitat 

del terreny en el qual s'estableix. Aquesta resistivitat varia freqüentment d'un punt a un altre 

del terreny, i varia també amb la profunditat. 

 

Posada a terra independents 

Es considerarà independent una presa de terra respecte a una altra, quan una de les preses a 

terra tingui una tensió superior a 50 V respecte a un punt de potencial zero, quan per l'altra 

circula el màxim corrent per defecte a terra prevista. En el cas dels  7 edificis municipals, 

existeix una xarxa de posada a terra independent per a la instal·lació fotovoltaica i l'estructura 

de fixació, ja que la tensió de posada a terra és superior a 50 V. 

 

Revisió de les posades a terra 

Per la importància que ofereix, donat del punt de vista de la seguretat qualsevol instal·lació de 

presa a terra, haurà de ser obligatòriament comprovada pel director de l'Obra o Instal·lador 

Autoritzat en el moment de donar d'alta la instal·lació per posar-la en funcionament. 

En llocs on el terreny no sigui favorable per a la bona conservació dels elèctrodes, aquests i els 

conductors d'enllaç entre ells, fins al punt de posada a terra, es posaran al descobert per al seu 

examen, com a mínim una vegada cada cinc anys. 
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En el cas dels 7 edificis municipals, es disposa d'una ubicació propera a la CGP de la instal·lació 

fotovoltaica, una presa de terra composta per dues piques de coure clavades verticalment, 

amb una longitud de 2,5m cada una, i un diàmetre de 16 mm, tal com s'ha descrit 

anteriorment. La instal·lació s'ha dut a terme segons les instruccions ICT-BT-18 del reglament, 

la posada a terra té una línia de terra d'enllaç fins al quadre general de protecció i mesura. La 

instal·lació disposa també d'un dispositiu de connexió que permet prendre mesures de la 

resistència a terra. La resistència de terra no ha de ser superior a 10 Ω. 

 

8. PES DE LES SOLUCIONS PROPOSADES 

8.1. Pes estructures i panells solars 

A partir de les dades facilitades per el estudi de càrregues i solució tecnològica a 13 edificis 

municipals de Sabadell, impuls instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a xarxa interior 

sense abocament, el pes de les estructures i panells solars son: 
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8.2. Pes dels llasts necessaris en les cobertes planes per l’acció del 

vent 

Per tal de subjectar els panells a les cobertes planes es necessari afegir uns llasts, d’aquesta 

manera se evita perforar la impermeabilització. La estimació del pes necessari s’ha agafat dels 

càlculs realitzat al estudi de càrregues i solució tecnològica a 13 edificis municipals de 

Sabadell, impuls instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a xarxa interior sense 

abocament, que se exposen a continuació. 

Acció del vent 

Per tal de dimensionar els llasts es necessari determinar les accions del vent sobre els panells. 

La metodologia de càlcul de l’acció del vent (𝑞𝑒) ve determinada per el CTE-SE-AE (Annex D). 

𝑞𝑒 = 𝑞𝑏 ∙ 𝑐𝑒 ∙ 𝑐𝑝 

On: 

𝑞𝑏 = Pressió dinàmica 

𝑐𝑒 = Coeficient d’exposició 

𝑐𝑝 = Coeficient eòlic 

 

La pressió dinàmica considerada s’extreu del mapa de zones: 
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Sabadell es zona C per tant:  

𝑞𝑏 = 0,52kN/m² 

El coeficient d’exposició ve determinat per la següent taula en funció de l’alçada de l’edifici i el 

tipus de entorn en la direcció del vent considerada, que seria la normal als panells projectada 

sobre la rasant. 
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Font: CTE-SE-AE 

 

  



53 
 

  

Projecte executiu impuls instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a xarxa 

interior sense abocament, a 7 edificis municipals de Sabadell 

Memòria │Febrer 2019 

 

 

Els resultats obtinguts son els següents: 

 

 

Per el coeficient eòlic s’ha considerat que els panells fotovoltaics instal·lats en superfície son 

assimilables a una marquesina inclinada a dos aigües amb un factor de obstrucció  φ=0,75. 

 

 

Es poden calcular les pressions ascendents i descendents produïdes per el vent mitjançant la 

taula: D.11 Marquesines a dos aigües. 
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9. MONITORATGE 

La instal·lació disposarà d'un sistema de monitoratge que permeti el control del funcionament 

de la mateixa. 

Per al monitoratge de la producció energètica de la instal·lació fotovoltaica i del consum de 

l’edifici s’utilitzarà un equip electrònic tipus: Fronius Data manager 2.0 o similar. 

El component basic de la solució de monitorització de instal·lacions es un inversor de la 

generació SnapINverter con un datalogger integrat, el Fronius Data manager 2.0 o similar. El 

Datamanager es un centre de comunicacions que connecta el inversor a internet. Envia 

diversos paràmetres de la instal·lació, tales com la sortida i energia directament al portal de 

monitorització Fronius Solar web a traves del router. Aquí el operador pot veure, analitzar i 

comparar els valors, així com adaptar i optimitzar dispositius o funcions individuals. Totes les 

dades son accessibles en qualsevol moment a mes de estar clarament mostrades per al seu 

anàlisis.  El sistema haurà de permetre visualitzar i emmagatzemar les següents dades: 

• Consum elèctric total de la instal·lació 

• Dades d’importació/exportació d’energia elèctrica de la xarxa de distribució 

• Dades de producció solar 

• Dades de tones de CO2 estalviades gràcies a la instal·lació solar. 

 
Figura 12: Esquema de funcionament del sistema de monitoratge 
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10. RESUM PRESSUPOSTOS 

En els annexos de cada instal·lació es detallen les partides dels pressupostos, el resum del cost 

de totes las instal·lacions és el següent:  

 1 ESCOLA LA ROMÀNICA   

    1.1 CAMP DE CAPTACIÓ . 20.150,54 

    1.2 CABLEJAT I CANALITZACIONS . 2.018,50 

    1.3 PROTECCIONS DE CORRENT CONTINU . 449,97 

    1.4 PROTECCIONS DE CORRENT ALTERN . 423,20 

    1.5 POSADA  A TERRA . 541,75 

    1.6 SISTEMA DE MONITORATGE . 793,12 

    1.7 LEGALITZACIÓ . 1.250,00 

  Total 1 ESCOLA LA ROMÀNICA ..........: 25.627,08 

  2 ESCOLA SANT JULIÀ   

    2.1 CAMP DE CAPTACIÓ . 10.608,21 

    2.2 CABLEJAT I CANALITZACIONS . 986,70 

    2.3 PROTECCIONS DE CORRENT CONTINU . 347,75 

    2.4 PROTECCIONS DE CORRENT ALTERN . 416,83 

    2.5 POSADA  A TERRA . 167,45 

    2.6 SISTEMA DE MONITORATGE . 786,77 

    2.7 LEGALITZACIÓ . 1.250,00 

  Total 2 ESCOLA SANT JULIÀ ..........: 14.563,71 

  3 ESCOLA ANDREU CASTELLS   

    3.1 CAMP DE CAPTACIÓ . 19.841,87 

    3.2 CABLEJAT I CANALITZACIONS . 2.201,61 

    3.3 PROTECCIONS DE CORRENT CONTINU . 449,97 

    3.4 PROTECCIONS DE CORRENT ALTERN . 423,20 
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    3.5 POSADA  A TERRA . 226,55 

    3.6 SISTEMA DE MONITORATGE . 784,23 

    3.7 LEGALITZACIÓ . 1.250,00 

  Total 3 ESCOLA ANDREU CASTELLS ..........: 25.177,43 

  4 ESCOLA CONCÒRDIA   

    4.1 CAMP DE CAPTACIÓ . 15.777,56 

    4.2 CABLEJAT I CANALITZACIONS . 1.095,11 

    4.3 PROTECCIONS DE CORRENT CONTINU . 347,75 

    4.4 PROTECCIONS DE CORRENT ALTERN . 420,62 

    4.5 POSADA  A TERRA . 147,75 

    4.6 SISTEMA DE MONITORATGE . 786,77 

    4.7 LEGALITZACIÓ . 1.250,00 

  Total 4 ESCOLA CONCÒRDIA ..........: 19.825,56 

  5 ESCOLA MIQUEL CARRERAS   

    5.1 CAMP DE CAPTACIÓ . 16.461,23 

    5.2 CABLEJAT I CANALITZACIONS . 2.027,20 

    5.3 PROTECCIONS DE CORRENT CONTINU . 347,75 

    5.4 PROTECCIONS DE CORRENT ALTERN . 420,62 

    5.5 POSADA  A TERRA . 384,15 

    5.6 SISTEMA DE MONITORATGE . 798,20 

    5.7 LEGALITZACIÓ . 1.250,00 

  Total 5 ESCOLA MIQUEL CARRERAS ..........: 21.689,15 

  6 ESCOLA AMADEU VIVES   

    6.1 CAMP DE CAPTACIÓ . 13.071,22 

    6.2 CABLEJAT I CANALITZACIONS . 2.776,66 
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    6.3 PROTECCIONS DE CORRENT CONTINU . 347,75 

    6.4 PROTECCIONS DE CORRENT ALTERN . 420,62 

    6.5 POSADA  A TERRA . 246,25 

    6.6 SISTEMA DE MONITORATGE . 788,04 

    6.7 LEGALITZACIÓ . 1.250,00 

  Total 6 ESCOLA AMADEU VIVES ..........: 18.900,54 

  7 EDIFICI MUNICIPAL VAPOR LLONCH   

    7.1 CAMP DE CAPTACIÓ . 11.032,17 

    7.2 CABLEJAT I CANALITZACIONS . 920,20 

    7.3 PROTECCIONS DE CORRENT CONTINU . 245,53 

    7.4 PROTECCIONS DE CORRENT ALTERN . 416,83 

    7.5 POSADA  A TERRA . 177,30 

    7.6 SISTEMA DE MONITORATGE . 793,12 

    7.7 LEGALITZACIÓ . 1.250,00 

    7.8 TREBALLS PREVIS . 20.470,00 

  Total 7 EDIFICI MUNICIPAL VAPOR LLONCH ..........: 35.305,15 

  Pressupost d'execució material 161.088,62 

  13% de despeses generals 20.941,52 

  6% de benefici industrial 9.665,32 

  Suma 191.695,46 

  21% IVA 40.256,05 

  Pressupost d'execució per contracta 231.951,51 

              

  
Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-U MIL NOU-

CENTS CINQUANTA-U EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS. 
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11. AVALUACIÓ DE RESIDUS 

Durant la fase d'execució de la instal·lació fotovoltaica l’únic residu que es generarà, seran las 

teules ceràmiques que s’han de treure del edifici municipal Vapor Llong, se les emportarà una 

empresa especialitzada en el reciclatge d’aquest material. A la resta de instal·lacions, no es 

produeix cap tipus de residu. Les restes de cable i de material elèctric, en tractar-se de 

quantitats molt petites, es portaran directament a qualsevol de las següents deixalleries de 

Sabadell: 

     

Deixalleria Punt Blau Parc Central del Vallès 

    Carrer de Moragas i Barret, s/n 

    08204 – Sabadell, Barcelona 

Deixalleria Punt Blau Can Llong Sabadell 

    Ronda d’Europa, 316 

8206 – Sabadell, Barcelona 
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12. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL REBT 

La memòria tècnica ha estat redactada conformi les normes del vigent Reglament Electrotècnic 

per Baixa Tensió i instruccions tècniques complementàries del Reial decret 842/2002 de 2 

d'agost 2002. 

12.1 Escomesa  

L'escomesa és la part de la instal·lació de xarxa de distribució que alimenta la caixa general de 

protecció o unitat funcional equivalent (CGP). Els conductors seran de coure o alumini. Aquesta 

línia estarà regulada per la ITC-BT-11. 

Atenent al sistema de la instal·lació i a les característiques de la xarxa, l'escomesa serà aèria. 

Els cables seran aïllats, de tensió assignada 0,6/1 kV, enterrats sota tub. 

El disseny de l'escomesa es basarà en les normes i especificacions acordades amb la  

companyia elèctrica de la zona. 

 

12.2 Instal·lació d’enllaç  

Caixa de protecció i mesura 

Per tractar-se de subministraments a un únic usuari es col·locarà en un únic conjunt la caixa 

general de protecció i l'equip de mesura. El fusible de seguretat situat abans del comptador 

coincidirà amb el fusible que inclou la CGP. 

La CGP s'instal·larà separada del conjunt de protecció i mesura, en el límit de la propietat 

sobre la façana o en l'exterior de l'edifici, a l'interior d'un nínxol o en el mateix recinte on 

s’instal·li el conjunt de protecció i mesura. En tots els casos seran llocs de lliure i permanent 

accés. La seva situació es fixarà de mutu acord entre la Propietat i FECSA-ENDESA. 

Per determinar les dimensions del recinte es tindrà en compte la superfície ocupada per les 

unitats funcionals i es deixarà una separació entre les parets laterals i el sostre respecte a les 

envolupants de com a mínim 0,2 m. 

La distància al sòl serà de com a mínim de 0,5 m, la profunditat del recinte serà de 0,4 m i 

l'espai lliure davant la CPM una vegada facilitat l'accés al mateix no serà inferior a 1,10 m. 
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El recinte es tancarà amb una porta de doble fulla, preferentment metàl·lica de com a mínim 2 

mm d'espessor, amb un grau i protecció IK10 segons UNE EN 50.102, revestida exteriorment 

d'acord amb les característiques de l'entorn. Estarà protegida contra la corrosió i disposarà 

d'un pany normalitzat per Fecsa Endesa. 

La paret a la qual es fixa el conjunt de protecció i mesura no podrà estar exposada a 

vibracions. No podrà instal·lar-se proper a comptadors de gas, aixetes o sortides d'aigua. 

L'escomesa subterrània s’efectuarà amb entrada i sortida de la línia de distribució de la 

derivació a la CGP o unitat funcional equivalent, en aquest cas i per aconseguir la finalitat 

assenyalada s'instal·larà la caixa de seccionament (CS). 

La CGP a instal·lar serà del tipus “Esquema 9” i se situarà al costat del nínxol. La CPM a utilitzar 

correspondrà a un dels tipus recollits en les especificacions tècniques de l'empresa 

subministradora. 

Les caixes de protecció i mesura compliran tot el que indica en la Norma UNE-EN-60.439-1 i 

tindran un grau d'inflamabilitat segons la norma UNE-EN 60.439-3 i una vegada instal·lades 

tindran un grau de protecció IP43 segons UNE 20.324 i IK 09 segons UNE-EN 50.102 i es 

podran precintar. 

L'envolupant haurà de disposar de la ventilació interna necessària que garanteixi la no 

formació de condensacions. El material transparent per la lectura serà resistent a l'acció dels 

rajos ultraviolats. 

Les disposicions generals d'aquest tipus de caixa queden recollides en la ITC-BT-13. El 

comptador serà de 4 quadrants i disposarà d'un codi de barres que serà proporcionat per la 

companyia elèctrica. 

 

12.3 Dispositius generals i individuals de comandament i protecció  

Els dispositius generals de comandament i protecció es situaran el més a prop possible del 

punt d'entrada de la derivació individual. Es col·locarà una caixa per a l'interruptor de control 

de potència immediatament abans dels altres dispositius, en compartiment independent i que 

es pugui precintar. Aquesta caixa es podrà col·locar en el mateix quadre on es col·loquin els 

dispositius, en compartiment independent i precintable. 

L'alçada a la qual se situaran els dispositius generals i individuals de comandament i protecció 

dels circuits, mesura des del nivell del sòl, estarà compresa entre 1 i 2 m. 
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Les envolupants dels quadres s'ajustaran a les normes UNE 20.451 i UNE-EN 60.439 -3, amb un 

grau de protecció mínim d'IP 30 segons UNE 20.324 i IK07 segons UNE-EN 50.102. 

L'envolupant per a l'interruptor de control de potència (IPC) serà precintable i les seves 

dimensions estaran d'acord amb el tipus de subministrament i tarifa a aplicar. Les seves 

característiques i tipus seran d'un model aprovat oficialment. 

L'instal·lador fixarà de forma permanent sobre el quadre de distribució una placa, impresa 

amb caràcters indelebles, en la qual consti el seu nom o marca comercial, data de realització 

de la instal·lació, així com la intensitat assignada de l'interruptor general automàtic. 

Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció seran, com a mínim: 

• Un interruptor general automàtic de tall omnipolar, d'intensitat nominal 25 A, que 

permeti el seu accionament manual i dotat d'elements de protecció contra 

sobrecàrrega i curtcircuits (segons ITC-BT-22). Tindrà poder de tall suficient per a la 

intensitat de curt circuit que pugui produir-se en qualsevol punt de la instal·lació. 

• Un relé diferencial general, amb transformador toroidal associat a l'interruptor general, 

destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots els circuits (segons ITC-BT-

24). Es complirà la següent condició: 

Ra x Ia ≤ O 

on: 

• Ra és la suma de les resistències de la presa de terra i dels conductors de 

protecció de masses. 

• Ia és el corrent que assegura el funcionament del dispositiu de protecció 

(corrent diferencial residual assignada). 

• O és la tensió de contacte límit convencional (50 V en locals secs i 24 V en locals 

humits). 

Totes les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de protecció, han 

d'estar interconnectats i units per un conductor de protecció a una mateixa presa a terra. 

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

circuits de cadascun dels circuits interiors (segons ITC-BT-22). 

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

12.4 Instal·lacions interiors  
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Conductors 

Els conductors i cables que s'utilitzin en les instal·lacions seran de coure o alumini i seran 

sempre aïllats. La tensió assignada no serà inferior a 0,6/1 kV. La secció dels conductors a 

utilitzar es determinarà de manera que la caiguda de tensió entre l'origen de la instal·lació 

interior i qualsevol punt d'utilització sigui menor de l'1,5% segons ITC-BT-40. 

En instal·lacions interiors, per tenir en compte els corrents harmòniques degudes a càrregues 

no lineals i possibles desequilibris, la secció del conductor del neutre serà igual a la de les 

fases. 

Les intensitats màximes admissibles, es regiran íntegrament per l'indicat en la Norma UNE 

20.460-5-523 i el seu annex Nacional. En l'apartat de càlculs es determinen les característiques 

de tots els conductors en funció de la potència a transportar i la caiguda de tensió prevista de 

cada part de la instal·lació. 

Els conductors de protecció tindran una secció mínima igual a la fixada en la taula següent: 

Secció conductor de fase (mm2) Secció Conductor de protecció (mm2) 

Sf ≤16 Sf 

16 < Sf ≤ 35 16 

Sf > 35 Sf/2 
Taula 8: Secció mínima dels conductors de protecció 

 

Identificació de conductors 

Els conductors de la instal·lació han de ser fàcilment identificables, especialment en el 

conductor neutre i en el conductor de protecció. Aquesta identificació es realitzarà pels colors 

que presentin els seus aïllaments. 

Quan existeixi un conductor neutre en la instal·lació o es pugui preveure per a un conductor 

de fase la seva passada posterior a conductor neutre, s'identificaran aquests pel color blau. Al 

conductor de protecció se li identificarà pel color verd-groc. 

Tots els conductors de fase, o si escau, aquells pels quals no es prevegi la seva passada 

posterior a neutre, s'identificaran pels colors marró, negre, o gris. 
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Subdivisió de les instal·lacions 

Les instal·lacions se subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries que 

puguin produir-se en un punt d'elles, afectin solament a certes parts de la instal·lació, pel que 

els dispositius de protecció de cada circuit estaran adequadament coordinats. 

 

Equilibrat de càrregues 

En aquesta instal·lació les càrregues són equilibrades, ja que esta formada per inversors de 

connexió a xarxa trifàsics. 

 

Resistència d’aïllament i rigidesa dielèctrica 

Les instal·lacions hauran 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 aïllament 

(MΩ) 

MBTS o MBTP 250 ≤ 0,25 

≤ 500 V 500 ≤ 0,50 

> 500 V 1.000 ≤ 1,00 

Taula 9: Resistència aïllaments 

 

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 0 la tensió 

màxima de servei expressada en volts, i amb un mínim d'1.500 V. 

Els corrents de fugida no seran superiors, per al conjunt de la instal·lació o per a cadascun dels 

circuits on aquesta pugui dividir-se a efecte de la seva protecció, a la sensibilitat que presentin 

els interruptors diferencials instal·lats com a protecció contra els contactes indirectes. 

 

 

 

Connexions 
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En cap cas, es permetrà la unió de conductors mitjançant connexions i/o derivacions per 

simple enrolament entre si dels conductors, s'haurà de realitzar sempre utilitzant borns de 

connexió muntats individualment o constituint blocs o regletes de connexió. Sempre es 

realitzaran a l'interior de caixes d'entroncament i/o derivació. 

 

12.5 Sistema d’instal·lació 

Prescripcions generals 

Diversos circuits poden trobar-se en el mateix tub o en el mateix compartiment de canal si tots 

els conductors estan aïllats per a la tensió assignada més elevada. 

En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb unes altres no elèctriques, es 

disposaran de forma entre les superfícies exteriors d'ambdues es mantingui una distància 

mínima de 3 cm. 

En cas de proximitat amb conductes de calefacció, d'aire calent, vapor o fum, les canalitzacions 

elèctriques s'establiran de manera que no puguin arribar a una temperatura perillosa. 

Les canalitzacions elèctriques no es situaran per sota d'altres canalitzacions que puguin donar 

motiu a condensacions. 

Les canalitzacions estaran disposades de manera que facilitin la seva maniobra, inspecció i 

accés a les seves connexions. Les canalitzacions elèctriques s'establiran de manera que 

mitjançant la convenient identificació dels circuits i elements, es pugui procedir en tot moment 

a reparacions, transformacions, etc. 

En tota la longitud dels passos de canalitzacions a través d'elements de la construcció, tal com 

murs, envans i teulades, no és disposaran entroncaments o derivacions de cables. 

 

Conductors aïllats sota tubs protectors 

Els cables utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV per a circuits de potència, i 

de 450/750 V per a circuits de control. 
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El diàmetre exterior mínim dels tubs, en funció del nom i la secció dels conductors a conduir, 

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 generals següents: 

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

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

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

continuïtat de la protecció que proporcionin als conductors. 

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

l'entroncament amb una cua especial quan es precisi una va unir estanca. 

• Les corbes practicables en els tubs seran contínues i no originessin reduccions de 

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

especificats pel fabricant conforme a UNE-EN. 

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

locar-los i fixats aquests i els seus accessoris, disposant para això els registres que es 

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

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

superior a 3. Els conductors s'allotjaran normalment en els tubs després de col·locar 

aquests. 

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

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

derivació. 

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

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

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

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

mínim igual al diàmetre del tub major més un 50 % del mateix, amb un mínim de 40 

mm. El seu diàmetre o costat interior mínim serà de 60 mm. Quan es vulguin fer 

entrades dels tubs en les caixes de connexió, hauran d’utilitzar-ne premsaestopes 

adequades. 

• En els tubs metàl·lics sense aïllament interior, es tindrà en compte la possibilitat que es 

produeixin condensacions d'aigua en el seu interior, per aquest motiu es triarà 
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convenientment el traçat de la instal·lació, prevenint l'evacuació i establint una 

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

per exemple, l'ús d'una "T" de la qual un dels braços no s'utilitza 

• Els tubs metàl·lics que siguin accessibles han de posar-se terra. La seva continuïtat 

elèctrica haurà de quedar convenientment assegurada. En el cas d'utilitzar tubs metàl·

lics flexibles, és necessari que la distància entre dues preses a terra consecutives dels 

tubs no excedeixi de 10 metres. 

• No es podran utilitzar els tubs metàl·lics com a 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 mitjançant brides o abraçadores protegides 

contra la corrosió i subjectades sòlidament. La distància entre aquestes serà, com a 

màxim, de 0,50 metres. Es disposaran fixacions de la 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 és col·locaran adaptant-se a la superfície sobre la qual s'instal·lin, 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, amb l'objectiu de protegir-los de danys mecànics eventuals. 

 

Conductors aïllats fixats directament sobre les parets 

Aquestes instal·lacions s'establiran amb cables de tensions assignades no inferiors a 0,6/1 kV, 

amb 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 o collarets de manera que no perjudiquin 

les cobertes dels mateixos. 
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• Amb l'objectiu que els cables no siguin susceptibles de doblegar-se per efecte del seu 

propi pes, els punts de fixació dels mateixos estaran suficientment propers. La distància 

entre dos punts de fixació successius, no excedirà de 0,40 metres. 

• Quan els cables hagin de disposar de protecció mecànica per la ubicació i condicions 

d'instal·lació 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 radi massa petit i excepte prescripció en contra 

fixada en la Norma UNE corresponent al cable utilitzat, aquest radi no serà inferior a 10 

vegades al diàmetre exterior del cable. 

• Els creuaments 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'aquesta. 

• Els extrems dels cables seran estancs quan les característiques dels locals o 

emplaçaments ho exigeixin, utilitzant per a aquest fi caixes o altres dispositius 

adequats. L’estanqueïtat podrà quedar assegurada mitjançant l'ajuda de 

premsaestopes. 

• Els entroncaments i connexions es realitzaran mitjançant caixes o dispositius 

equivalents dotats de tapes desmuntables que asseguren alhora la continuïtat de la 

protecció mecànica establerta, l'aïllament i la inaccessibilitat de les connexions, 

permetent la seva verificació si fos necessari. 

 

Conductors aïllats enterrats 

Les condicions per a aquestes canalitzacions, en les quals els conductors aïllats hauran d'anar 

sota tub tret que tinguin coberta i una tensió assignada 0,6/1 kV, s'establiran d'acord amb 

l'assenyalat en les instruccions ITC-BT-07 i ITC-BT-21. 

 

Conductors aïllats sota canals protectors 

El canal protector 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 0,6/1 kV. 
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Els canals protectors tindran un grau de protecció IP4X i estaran classificats com a "canals amb 

tapa d'accés que solament pot obrir-se amb eines”. En el seu interior es podran col·locar 

mecanismes tal com interruptors, preses de corrent, dispositius de comando i control, etc., 

sempre que es fixin d'acord amb les instruccions del fabricador. També es podran realitzar 

entroncaments de conductors en el seu interior i connexions en els mecanismes. 

Els canals protectors per a aplicacions no ordinàries hauran de tenir uneixes característiques 

mínimes de resistència a l’impacta, de temperatura mínima i màxima d'instal·lació i servei, de 

resistència a la penetració d'objectes sòlids i de resistència a la penetració d'aigua, adequades 

a les condicions de l'emplaçament al que es destina; així mateix els canals seran no 

propagadores de la flama. Aquestes característiques seran conformes a les normes UNE-EN 

50.085. 

El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies verticals i horitzontals o  

paral·leles a les arestes de les parets que limitin al local on s'efectua la instal·lació. 

Els canals amb conductivitat elèctrica s’han de connectar a la xarxa de terra, la continuïtat 

elèctrica quedarà convenientment assegurada. La tapa dels canals quedarà sempre accessible. 

 

Conductors aïllats en safata o suports de safates 

Només s'utilitzaran conductors aïllats amb coberta (inclosos cables armats o amb aïllament 

mineral), unifilars o multifilars segons la norma UNE 20.460 -5-52. 

 

12.6 Protecció contra sobreintensitats 

Tot circuit estarà protegit contra els efectes de les sobre intensitats que puguin presentar-se’n 

el mateix, per això la interrupció d'aquest circuit es realitzarà en un temps convenient o estarà 

dimensionament per a les sobreintensitats previsibles. Les sobreintensitats poden estar 

motivades per: 

• Sobrecàrregues degudes als aparells d'utilització o defectes d'aïllament de gran 

impedància. 

• Curt circuits. 

• Descàrregues elèctriques atmosfèriques. 
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a. Protecció contra sobrecàrregues. El límit d'intensitat de corrent admissible en 

un conductor ha de quedar en tot cas garantida pel dispositiu de protecció 

utilitzat. El dispositiu de protecció estarà constituït per un interruptor automàtic 

de tall omnipolar amb corba tèrmica de tall i de característiques de 

funcionament adequades. 

b. Protecció contra curt circuits. En l'origen de tot circuit s'establirà un dispositiu 

de protecció contra curt circuits la capacitat de tall dels quals estarà d'acord 

amb la intensitat de curt circuit que pugui presentar-se en el punt de la seva 

connexió. S'admet, no obstant això, que quan es tracti de circuits derivats d'un 

circuit principal, cadascun d'aquests circuits derivats disposi de protecció contra 

sobrecàrregues, mentre un sol dispositiu general pugui assegurar la protecció 

contra curt circuits per a tots els circuits derivats. S'admeten com a dispositius 

de protecció contra curt circuits els fusibles calibrats de característiques de 

funcionament adequades i els interruptors automàtics amb sistema de tall 

omnipolar.  

La norma UNE 20.460 -4-43 recull tots els aspectes requerits pels dispositius de protecció. La 

norma UNE 20.460 -4-473 defineix l'aplicació de les mesures de protecció exposades en la 

norma UNE 20.460 -4-43 segons sigui per causa de sobrecàrregues o curt circuit, assenyalant 

en cada cas el seu emplaçament o omissió. 

12.7 Protecció contra sobretensions 

Categories de les sobretensions 

Per a la protecció de sobrecàrregues i curt circuits, s'instal·laran fusibles ACR generals i un 

interruptor magnetotèrmic calibrat a la potència del generador. Es disposarà també d'altres 

elements seccionadors per separar parts de la instal·lació per arribar a cap manteniment o 

reparacions (ITC-BT-22). 

Per a la protecció de descàrregues atmosfèriques s'utilitzaran descarregadores a terra de classe 

C estratègicament instal·lats amb les següents característiques: 

 

Protecció IP 20 

Temps de resposta 5 kV/µs : <25 ns 

Corrent màxim de descàrrega (8/20 / µs) isg : 40 kA 

Capacitat de curtcircuit 10 kA 

Nivell de protecció per Isn 1,4 kV 

Taula 10: Característiques tècniques dels descarregadors atmosfèrics 
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Les categories indiquen els valors de tensió suportada en l'ona de xoc de sobretensió que han 

de tenir els equips, determinant, al seu torn, el valor límit màxim de tensió residual que han de 

permetre els diferents dispositius de protecció de cada zona per evitar el possible 

deteriorament d'aquests equips. 

Es distingeixen 4 categories diferents, indicant en cada cas el nivell de tensió suportada a 

impulsos, en kV, segons la tensió nominal de la instal·lació. 

 

Tensió nominal de la instal·lació Tensió suportada a impulsos 1,2 / 50 (kV) 

Sistema III Sistema II Categoria 

IV 

Categoria 

III 

Categoria II Categoria I 

230  / 400  230 6 4 2,5 1,5 

400 / 690 1000  8 6 4 2,5 

Taula 11: Categories segons el nivell de tensió 

 

Categoria I 

S'aplica als equips sensibles a les sobretensions i que estan destinats a ser connectats a la 

instal·lació elèctrica fixa (ordinadors, equips electrònics molt sensibles, etc.). En aquest cas, les 

mesures de protecció es prenen fora dels equips a protegir, ja sigui en la instal·lació fixa o 

entre la instal·lació fixa i els equips, a fi de limitar les sobretensions a un nivell específic. 

Categoria II 

S'aplica als equips destinats a connectar-se a una instal·lació elèctrica fixa (electrodomèstics, 

eines portàtils i altres equips similars). 

Categoria III 

S'aplica als equips i materials que formen part de la instal·lació elèctrica fixa i a altres equips 

pels quals es requereix un alt nivell de fiabilitat com els armaris de distribució, les barres              

col·lectores, paramenta: interruptors, seccionadors, preses de corrent, etc., canalitzacions i els 

accessoris: cables, caixa de derivació, etc., motors amb connexió elèctrica fixa: ascensors, 

màquines industrials, etc. 

Categoria IV 
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S'aplica als equips i materials que es connecten en origen o molt propers a l'origen de la 

instal·lació, aigües a dalt del quadre de distribució (comptadors d'energia, aparells de 

telemesura, equips principals de protecció contra sobreintensitats, etc.). 

 

Mesures per al control de les sobretensions 

Es poden presentar dues situacions diferents: 

• Situació natural: quan no es requereix la protecció contra les sobretensions transitòries, 

es preveu un baix risc de sobretensions en la instal·lació (a causa del fet que està 

alimentada per una xarxa subterrània íntegrament). En aquest cas es considera suficient 

la resistència a les sobretensions dels equips indicada en la taula de categories, i no es 

requereix cap protecció suplementària contra les sobretensions transitòries. 

• Situació controlada: quan es requereix la protecció contra les sobretensions transitòries 

en l'origen de la instal·lació, llavors la instal·lació s'alimenta per, o inclou, una línia 

aèria amb conductors aïllats. 

També es considera situació controlada aquella situació natural que és convenient incloure 

dispositius de protecció per a una major seguretat (continuïtat de servei, valor econòmic dels 

equips, pèrdues irreparables, etc.). 

Els dispositius de protecció contra sobretensions d'origen atmosfèric han de seleccionar de 

manera que el seu nivell de protecció sigui inferior a la tensió suportada a impuls de la 

categoria dels equips i materials que es prevegin que es vagin a instal·lar. 

Els descarregadors es connectaran entre cadascun dels conductors, incloent el neutre o 

compensador i la terra de la instal·lació. 

 

Selecció dels materials en la instal·lació 

Els equips i materials han d'escollir-se de manera que la seva tensió suportada a impulsos no 

sigui inferior a la tensió suportada prescrita en la taula anterior, segons la seva categoria: 

Els equips i materials que tinguin una tensió suportada a impulsos inferior en la taula, es 

poden utilitzar, no obstant això: 

• En situació natural quan el risc sigui acceptable. 



75 
 

  

Projecte executiu impuls instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a xarxa 

interior sense abocament, a 7 edificis municipals de Sabadell 

Memòria │Febrer 2019 

 

 

• En situació controlada si la protecció contra les sobretensions és adequada. 

 

12.8 Protecció contra contactes directes i indirectes 

Protecció contra contactes directes 

Protecció per a aïllament de les parts actives 

Les parts actives hauran d'estar recobertes d'un aïllament que no pugui ser eliminat més que 

destruint-ho. 

Protecció per mitjà de barreres o envoltant 

Els parteixes actives han d'estar situades a l'interior de les envoltants o darrere de barreres que 

posseeixin, com a mínim, el grau de protecció IP XXB, segons UNE 20.324. Si es necessiten 

obertures majors per a la reparació de peces o per al bon funcionament dels equips, 

s'adoptaran precaucions apropiades per impedir que les personis 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. 

Les superfícies superiors de les barreres o envolupants horitzontals que són fàcilment 

accessibles, han de respondre com a mínim al grau de protecció IP4X o IP XXD. 

Les barreres o envolupants han de fixar-se de manera segura i ser d'una robustesa i durabilitat 

suficients per 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. 

Quan sigui necessari suprimir les barreres, obrir els envoltants o desprecintar part d'aquestes, 

això solament podrà donar-se quan: 

• Amb l'ajuda d'una clau o una eina 

• Després de desconnectar la tensió de les parts actives protegides per aquestes barreres 

o aquestes envoltants, no podent-se restablir la tensió fins tornar a col·locar les 

barreres o els envolupants. 

• Si hi ha interposada una segona barrera que posseeix com a mínim el grau de 

protecció IP2X o IP XXB, que no pugui ser portada més que amb l'ajuda d'una clau o 

d'una eina i que impedeix tot contacte amb les parts actives. 
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Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial residual. 

Aquesta mesura de protecció està destinada solament a completar altres mesures de protecció 

contra els contactes directes. 

La utilització de dispositius de corrent diferencial residual, quan el valor del corrent diferencial 

assignat de funcionament sigui inferior o igual a 30 dt., es reconeix com a mesura de protecció 

complementària en cas de fallada d'una altra mesura de protecció contra els contactes directes 

o en cas d'imprudència dels usuaris. 

 

Protecció contra contactes indirectes 

La protecció contra contactes indirectes s'aconseguirà mitjançant "tall automàtic de 

l'alimentació". Aquesta mesura consisteix a impedir, després de l'aparició d'un defecte que una 

tensió de contacte de valor suficient es mantingui durant un temps tal que pugui 

desencadenar una situació de risc. La tensió límit convencional és igual a 50 V, valor eficaç en 

corrent altern, en condicions normals i a 24 V en locals humits. 

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 a terra. El 

punt neutre de cada generador o transformador s'ha de posar a terra. 

Es complirà la següent condició: 

Ra x Ia ≤ O 

On: 

o Ra és la suma de les resistències de la presa de terra i dels conductors de 

protecció de masses. 

o Ia és el corrent que assegura el funcionament automàtic del dispositiu de 

protecció. Quan el dispositiu de protecció és un dispositiu de corrent diferencial 

residual és el corrent diferencial residual assignada. 

o O és la tensió de contacte límit convencional (50 o 24V). 

 

12.9 Instal·lacions en locals humits 
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D'acord amb la ITC-BT-030, els elements i equips com els panells solars i els quadres locals que 

es troben en la intempèrie hauran de complir els següents requeriments: 

• Les canalitzacions seran estances i totes les connexions es realitzaran mitjançant 

premsa estopes o sistemes equivalents que presentin un grau d'estanqueïtat mínim 

IP54. 

• Totes les caixes de connexió i quadres exteriors presentaran el mateix grau 

d'estanqueïtat 

• Tots els circuits disposaran dels adequats elements de protecció en origen. 

 

12.10 Posada a terra 

Les preses a terra s'estableixen principalment a fi de limitar la tensió que puguin presentar en 

un moment donat les masses metàl·liques, assegurar l'actuació de les proteccions i eliminar o 

disminuir el risc que suposa una avaria en els materials elèctrics utilitzats. 

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

banda del circuit elèctric o d'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 presa a terra s'haurà d'aconseguir que en el conjunt d'instal·

lacions, edificis i superfície propera del terreny no apareguin diferències de potèncial 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 tal 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. 

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

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

elèctriques. 

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

condicions distingides d'influències externes. 
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• Contemplen els possibles riscos deguts a electròlisis que puguin afectar a altres parts 

metàl·liques. 

 

Unions a terra 

Presa de terra 

Per a la presa de terra es puden utilitzar elèctrodes formats per: 

• barres, tubs; 

• platines, conductors pelats; 

• plaques; 

• anells o malles metàl·liques constituïdes per elements anteriors o les seves 

combinacions. 

• armadures de formigó enterrades; amb excepció de les armadures pretesades; 

• altres estructures enterrades que es demostri que són apropiades. 

Els conductors de coure utilitzats com a elèctrodes seran de construcció i resistència elèctrica 

segons la classe 2 de la norma UNE 21.022. 

El tipus i la profunditat de les preses a terra han de ser tal que la possible pèrdua d'humitat del 

sòl, la presència del gel o altres efectes climàtics, no augmentin la resistència de la presa de 

terra per sobre del valor previst. La profunditat mai serà inferior a 0,50 m. 

Conductors de terra 

La secció no serà inferior a la mínima exigida pels conductors de protecció. 

La secció dels conductors de terra, quan estiguin enterrats, deurà estar d'acord amb els valors 

indicats en la taula següent. 

 

Tipus Protegit mecànicament No protegit 

mecànicament 

Protegit contra la 

corrosió* 

Igual a conductors de 

protecció 

16 mm2 Cu 

16 mm2 Acer Galvanitzat 
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No protegit contra la 

corrosió 

25 mm2 Cu 

50 mm2 Ferro 

25 mm2 Cu 

50 mm2 Fe 

Taula 12: Secció mínima dels conductors de terra 

 

*La protecció contra la corrosió es pot obtenir mitjançant una evolvent. 

• 2,5 mm2, si els conductors de protecció disposen d'una protecció mecànica. 

• 4 mm2, si els conductors de protecció no disposen d'una protecció mecànica. 

Com a conductors de protecció es poden utilitzar: 

• Conductors en els cables multiconductors. 

• Conductors aïllats que posseeixen un envolupant comú amb els conductors actius. 

• Conductors separats aïllats. 

Cap aparell podrà 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. 

 

Conductors d’equipotèncialitat 

El conductor principal de equipotèncialitat haurà de tenir una secció no inferior a la meitat de 

la del conductor de protecció de secció major de la instal·lació, amb un mínim de 6 mm². No 

obstant això, la seva secció pot ser reduïda a 2,5 mm² si és de coure. 

La unió de equipotèncialitat suplementària pot estar assegurada, bé per elements conductors 

no desmuntables, tal com estructures metàl·liques no desmuntables, bé per conductors 

suplementaris, o per combinació dels dos. 

 

Resistència de les posades a terra 

El valor de resistència de terra serà tal que qualsevol massa no pot donar lloc a tensions de 

contacte superiors a: 

• 24 V en local o emplaçament conductor 
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• 50 V en els altres casos 

Si les condicions de la instal·lació són tals que poden originar tensions de contacte superiors 

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

dispositius de tall adequats al corrent de servei. 

La resistència d'un elèctrode depèn de les seves dimensions, de la seva forma i de la resistivitat 

del terreny en el qual s'estableix. Aquesta resistivitat varia freqüentment d'un punt a un altre 

del terreny, i varia també amb la profunditat. 

 

Posades a terra independents 

Es considerarà independent una presa de terra respecte a una altra, quan una de les preses a 

terra tingui una tensió superior a 50 V respecte a un punt de potèncial zero, quan per l'altra 

circula el màxim corrent per defecte a terra prevista. 

 

Revisió de les posades a terra 

Per la importància que ofereix, donat del punt de vista de la seguretat qualsevol instal·lació de 

presa a terra, haurà de ser obligatòriament comprovada pel director de l'Obra o Instal·lador 

Autoritzat en el moment de donar d'alta la instal·lació per posar-la en funcionament. 

En llocs on el terreny no sigui favorable per a la bona conservació dels elèctrodes, aquests i els 

conductors d'enllaç entre ells, fins al punt de posada a terra, es posaran al descobert per al seu 

examen, com a mínim una vegada cada cinc anys. 

Es disposarà d'un lloc adequat i proper a la C.G.P., una presa de terra composta per una pica 

de coure clavada verticalment, amb una longitud no inferior a 2 m, i un diàmetre mínim de 14 

mm. La instal·lació es durà a terme segons les instruccions ICT-BT-18 del reglament, la posada 

a terra tindrà una línia de terra d'enllaç fins al quadre general de protecció i mesura. Disposarà 

també d'un dispositiu de connexió que permeti prendre mesures de la resistència a terra. La 

secció de la línia serà de 6 mm2. La resistència de terra no serà superior a 10Ω. 

Els camps FV i les estructures de suport disposaran d'una presa de terra independent amb les 

mateixes característiques constructives detallades en l'apartat anterior. 
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13. CONCLUSIÓ 

En la present memòria, resta de documents i plànols s'han descrit les instal·lacions d'un 

productor d'energia elèctrica en règim d'autoconsum instantani, mitjançant una planta de 

mòduls fotovoltaics que transformen la llum solar en electricitat. 

Aquestes instal·lacions compliran amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, així com les 

Ordenances, normativa i mesures de seguretat que siguin aplicables. 

Amb aquesta exposició, el tècnic que subscriu, estima que s'han detallat suficientment 

aquestes instal·lacions. Sense perjudici de qualsevol ampliació o aclariment que l’administració 

consideri oportuna. 

 

El Facultatiu:  

F. Xavier Hill Montaner  

 

        

 

Sabadell, 25 de Febrer de 2019 
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ANNEX A01: 

1. CÀLCULS JUSTIFICATIUS ESCOLA LA 

ROMÀNICA 

Resum de l’estudi :   

DETALL EQUIPAMENT Escola La Romànica 

POTÈNCIA PROJECTE (kW) 20,16 kWp 

PEC DE PROJECTE (€) Iva no inclòs  25.627,08€ 

POTÈNCIA I NOMBRE MÒDULS 72 mòduls de 280Wp 

POTÈNCIA I NOMBRE INVERSORS 1 inversor de 20kW 

 

Breu descripció dels treballs a realitzar 

Per iniciar la instal·lació, caldrà utilitzar una plataforma elevadora, ja que l’accés a la coberta 

existent no compleix amb els requisits apropiats per la realització d’aquesta tasca.  Aquesta 

plataforma es farà servir per pujar tot el material i eines susceptibles de ser utilitzades durant 

el temps que duri l’obra. 

Tot seguit es procedirà a la col·locació de les plaques. En acabar, es col·locarà les safates per 

on es passaran els cables conductors i a on es faran les connexions corresponents.  El mateix 

temps, s’anirà fent la instal·lació del baixant i la instal·lació de la canalització fins a la ubicació 

del inversor, i fins al quadre general de distribució. S’instal·laran las caixes per col·locar les 

proteccions de C.C. i C.A., i per el switch de comunicació. Posteriorment es passaran els cables, 

es faran les connexions i les probes corresponents.  

Tota la instal·lació es realitzarà segons s’indica al annexa dels plànols. 

Resum dels passos a seguir : 

- Instal·lació de les plaques fotovoltaiques 

- Col·locació de les safates i instal·lació dels cables connectors 

- Connexions corresponents 
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- Instal·lació del baixant i instal·lació de la canalització fins l’inversor i fins quadre 

general.  

- Instal·lació de les caixes de proteccions Cai CC i switch 

- Finalització instal·lació cables i connexions 

- Proves corresponents 

 

1.1 Dimensionament del camp fotovoltaic: Escola La Romànica 

La potència de plaques solars fotovoltaiques instal·lada en la escola La Romànica serà de 

20.160 Wp, per aquesta potència el inversor seleccionat serà el, Fronius Symo 20.0-3-M o 

equivalent. La connexió dels panells fotovoltaics ha de ser tal que permeti als inversors 

funcionar seguint el punt de màxima potència dels mateixos. 

Els inversors trifàsics Fronius Symo, tenen fins a tres entrades de corrent continu associades 

cada una amb el seu corresponent seguidor MPPT independent. Les característiques dels 

inversors són les següents: 
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Els mòduls RECOM 280Wp son panells policristal·lins amb les següents característiques 

tècniques: 

Descripció Unitats 

Potència Pic (Pmax) (W) 280 

Tensió màxima pic (Vmpp) (V) 31,69 

Intensitat màxima pic (Impp) (A) 8,84 

Tensió en circuit obert (Voc) (V) 38,78 

Intensitat de curt circuit (Icc) (A) 9,32 

    

Eficiència 17,00% 

Alçada 1640 mm 

Ample 992 mm 

Profunditat 35 mm 

Pes 19 Kg 

 

• Coeficient de temperatura de Voc: -0,33 %/K 

• Coeficient de temperatura de Pmax: -0,40 %/K 

• Coeficient de temperatura de Icc: 0,058 %/K 

 

El dimensionament que es proposa consta de 4 strings formats per 72 mòduls en total. Per 

cada string els mòduls formaran series de 18 mòduls cada una, amb una tensió de 570’42 V i 

un corrent de 8’84 A, per cada string. Es connectaran directament al inversor ja que té 2 

entrades de corrent continu (A i B) i cada una de aquestes entrades consta de 3 strings, és a dir 

es faran servir 4 strings de els 6 que hi ha disponibles. 

En l’esquema unifilar de l’annex “Plànols” s’hi pot veure aquesta connexió de manera detallada. 

La instal·lació consta de 72 mòduls. 

Els paràmetres de treball d’aquesta configuració, aplicant per a cada cas el valor de 

temperatura de cèl·lula més desfavorable són: 
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COMPROVACIÓ Ud. Mòduls FV VALOR (V) CONDICIÓ RESULTAT 

Voltatge Vmpp de mòduls en sèrie en 
condicions STC 

18 570,42 
Ha de estar entre 

420 i 800 V 
OK 

Voltatge Vmpp de mòduls en sèrie a 
Tª de cèl·lula  de 70ºC 

18 513,38 
Ha de ser superior 

a 420 V 
OK 

Voltatge Vmpp de mòduls en sèrie a 
Tª de cèl·lula  de -10ºC 

18 695,91 
Ha de ser inferior a 

800 V 
OK 

Voltatge Voc de mòduls en sèrie en 
condicions STC 

18 698,04 
Ha de ser inferior a 

1000 V 
OK 

Voltatge Voc de mòduls en sèrie a Tª 
de cèl·lula  de 70ºC 

18 640,45 
Ha de ser superior 

a 200 V 
OK 

Voltatge Voc de mòduls en sèrie a Tª 
de cèl·lula  de -10ºC 

18 824,73 
Ha de ser inferior a 

1000 V 
OK 

 

Tots els paràmetres estan, per tant, dintre els paràmetres de treball de l'inversor. 

 

1.2 Càlcul del cablejat La Romànica 

El càlcul del cablejat s'ha realitzat tenint en compte el següents aspectes (segons el REBT): 

• Les caigudes de tensió màximes. 

• Mantenint la intensitat nominal per sota de la intensitat admissible pel cable. 

Segons la ITC-BT-40 del REBT, en el seu apartat 5 "Cables de conexión": "Los cables de conexión 

deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior al 125% de la màxima intensidad 

del generador y la caída de tensión entre el generador y el punto de interconexión a la Red de 

Distribución Pública o a la instalación interior, no será superior al 1,5% para la intensidad 

nominal" 

Cablejat CC La Romànica 
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El cable a utilitzar per a CC serà del tipus solar ZZ-F (AS) 0,6/1kVca – 1,8kVcc i té les següents 

característiques: 

• Conductor de coure estanyat, flexible classe 5 

• Temperatura màxima: 120 ºC 

• No propagador de la flama UNE-EN 60332-1 

• No propagador d’incendi UNE-EN 50266 

• Baixa acidesa i corrosió dels gasos UNE-EN 50267 

• Baixa opacitat dels fums emesos UNE-EN 61034 

• No propagador de la flama IEC 60332-1 

• No propagador d'incendi IEC 60332-3 

• Baixa acidesa i corrosió dels gasos IEC 60754 

• Baixa opacitat dels fums emesos IEC 61034 

• Aïllament: Elastòmer termo-estable lliure d'halògens 

• Coberta exterior: Elastòmer termo-estable lliure d'halògens 

• Tensió nominal: 0,6/1KV en CA i 1,8 KV en CC 

• Ús: Per a la connexió entre plaques fotovoltaiques i entre plaques fotovoltaiques i 

inversor (sistemes de corrent continu). 

Durant el seu recorregut per la coberta els cables s'instal·laran a l'aire mitjançant safata reixada 

amb tapa. Per a avaluar el sobreescalfament que poden patir els cables pel fet d'estar en una 

safata exposada al sol, es considera que la temperatura ambient és de fins a 55ºC. 

Càlcul caiguda de tensió La Romànica 

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

 

∆𝑈 =
2 ∙ 𝑙 ∙ 𝐼

𝜌 ∙ 𝑆
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On: 

➢ 𝑙 = Longitud de Càlcul (m) 

➢ 𝜌 = Conductivitat del conductor (𝑚/𝛺 ∙ 𝑚𝑚²) 

➢ 𝐼 = Intensitat (A) 

➢ ∆𝑈 = Caiguda de tensió (V) 

➢ 𝑆 = Secció del conductor (𝑚𝑚²) 

 

La conductivitat del conductor depèn de la temperatura del mateix. A causa que els 

conductors de corrent continu tenen part del seu recorregut per la coberta, encara que 

estiguin dins d'una canal protectora, és previsible que la seva temperatura de funcionament 

sigui superior a la normal, per la qual cosa es tindrà en compte la temperatura dels mateixos 

avaluant-la per a una temperatura ambient de 55ºC . Per calcular la temperatura del conductor 

utilitzarem la hipòtesi que l'augment de temperatura respecte a la temperatura ambienti és 

proporcional al quadrat del valor eficaç de la intensitat. Seguint aquesta hipòtesi, l'expressió 

que ens permetrà calcular la temperatura del conductor és: 

𝑇 = 𝑇𝑎𝑚𝑏 + (𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) ∙ (
𝐼

𝐼𝑚𝑎𝑥
)

2

 

On: 

➢ 𝑇 = Temperatura de operació del conductor (ºC) 

➢ 𝑇𝑎𝑚𝑏 = Temperatura ambient (55ºC) 

➢ 𝑇𝑚𝑎𝑥 = Temperatura màxima del conductor (120ºC) 

➢ 𝐼 = Intensitat prevista para el conductor (A) 

➢ 𝐼𝑚𝑎𝑥 = Intensitat màxima del conductor en funció del tipus d’instal·lació (A) 

 

Una vegada determinada la temperatura del conductor podrem calcular la conductivitat del 

mateix interpolant amb la taula següent: 
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Tª del 

conductor 

(ºC) 

Conductivitat 

(m/Ω*mm²) 

20 56 

70 48 

90 44 

 

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

Temperatura 

 

Com es pot observar, s’utilitzarà cable elèctric de 6 mm² per a cadascun dels strings. 

Els cables de corrent continu s’han d’etiquetar de manera que en qualsevol quadre de 

connexions s'observi clarament la polaritat i el subgrup de panells al que pertany aquest cable. 

L'etiquetatge indicarà la polaritat, l'entrada de cada inversor i el numero de l'inversor, amb la 

següent nomenclatura: ±*ExIy (p. ex.: +I1I2 indica pol positiu de l'Entrada 1 de l'Inversor 2). 

Les etiquetes es realitzaran manera que ni els agents atmosfèrics ni la seva manipulació puguin 

fer-les il·legibles. 

 

Cablejat CA La Romànica 

El cable a utilitzar para CA serà del tipus: 

• Temperatura màxima: 90 ºC 

• No propagador de la crida UNE-EN 60332-1 

• No propagador d'incendi UNE-EN 50266 

• Baixa acidesa i corrosió dels gasos UNE-EN 50267 
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• Baixa opacitat dels fums emesos UNE-EN 61034 

• No propagador de la flama IEC 60332-1 

• No propagador d’incendi IEC 60332-3 

• Baixa acidesa i corrosió dels gasos IEC 60754 

• Baixa opacitat dels fums emesos IEC 61034 

• Aïllament: XLPE 

• Coberta exterior: Elastòmer termostable lliure d'halògens 

• Tensió nominal: 0,6/1kV 

• Ús: Cable per al transport i distribució elèctrica a l'aire o enterrat. 

Per avaluar el sobreescalfaments que poden sofrir els cables, es considera que la temperatura 

ambient és de fins a 40ºC 

Càlcul caiguda de tensió La Romànica 

L'expressió a utilitzar per al càlcul de la caiguda de tensió en un circuit trifàsic de corrent altern 

és: 

∆𝑈 =
𝑙 ∙ 𝐼

𝜌 ∙ 𝑆
 

On: 

➢ 𝑙 = Longitud de Càlcul (m) 

➢ 𝜌 = Conductivitat del conductor (𝑚/𝛺 ∙ 𝑚𝑚²) 

➢ 𝐼 = Intensitat (A) 

➢ ∆𝑈 = Caiguda de tensió (V) 

➢ 𝑆 = Secció del conductor (𝑚𝑚²) 

 

La conductivitat del conductor depèn de la temperatura del mateix. Per calcular la temperatura 

del conductor utilitzarem la hipòtesi que l'augment de temperatura respecte a la temperatura 
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ambient és proporcional al quadrat del valor eficaç d’intensitat. Seguint aquesta hipòtesi, 

l'expressió que ens permetrà calcular la temperatura del conductor és: 

𝑇 = 𝑇𝑎𝑚𝑏 + (𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) ∙ (
𝐼

𝐼𝑚𝑎𝑥
)

2

 

On: 

➢ 𝑇 = Temperatura de operació del conductor (ºC) 

➢ 𝑇𝑎𝑚𝑏 = Temperatura ambient (40ºC) 

➢ 𝑇𝑚𝑎𝑥 = Temperatura màxima del conductor (90ºC) 

➢ 𝐼 = Intensitat prevista para el conductor (A) 

➢ 𝐼𝑚𝑎𝑥 = Intensitat màxima del conductor en funció del tipus d’instal·lació (A) 

 

Una vegada determinada la temperatura del conductor podrem calcular la conductivitat del 

mateix interpolant amb la taula següent: 

Tª del 

conductor 

(ºC) 

Conductivitat 

(m/Ω*mm²) 

20 56 

70 48 

90 44 

 

Per al càlcul de la secció de cable en el recorregut de CA, s'ha agafat el recorregut més 

desfavorable. 

Els resultats d'aplicar aquests càlculs al cablejat de corrent alterna de la instal·lació són: 
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Com espot observar, la caiguda de tensió en corrent, no excedeix del 1,5%. Es pot observar 

que la secció de cable obtinguda per al recorregut entre la caixa de proteccions de corrent 

altern i el quadre general de proteccions, separats per 3 metres, és de 6 mm². 

 

1.3 ESTUDI DE CÀRREGUES ESCOLA LA ROMÀNICA 

L’escola La Romànica es troba en una zona més o menys aïllada on els edificis que li poden fer 

ombra a la coberta estan allunyats. La coberta plana és una coberta tradicional força extensa, 

forjat amb pendents i paviment de rajola ceràmica amb col·locació posterior de tela asfàltica 

auto protegida, hi ha tres elements a evitar, un para llamps, una xemeneia i la línia de vida. 

 
Foto estat actual coberta 

Segons el certificat de solidesa coberta a CEIP La Romànica de Sabadell, per la instal·lació de 

plaques solars fotovoltaiques a la coberta, amb número de visat 2017004700 al Col·legi 

d’arquitectes de Catalunya; 

Podem dir doncs que amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques (67kg/m²) no es 

superarà la carrega d’ús admissible de 100kg/m² definida a la normativa sempre que 

s’enretiri el paviment de les lloses filtrants en la zona on s’hi instal·lin les plaques 

(65kg/m²), informació mes detallada al annexa CERTIFICATS DE SOLIDESA. 
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Justificació pes llast sol·licitat i carrega màxima admissible al estudi certificat de 

solidesa 

Segons dades subministrades pel fabricant, l’estructura associada a cada placa fotovoltaica 

porta: 7 llambordes amb un pes cada un: de 3,8kg, això fa un total de 26,6𝑘𝑔/𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎. 

Les plaques tenen una superfície de: 1,64 ∙ 0,992 = 1,63𝑚2, de tal manera que ens queda un 

llast per metre quadrat de: 16,32 𝑘𝑔/𝑚2 , superior als 14𝑘𝑔/𝑚2 sol·licitats  al apartat 8.2 pes 

dels llasts necessaris en les cobertes planes per l’acció del vent. 

Per altra banda, si al pes del llast l’hi sumem el pes de cada una de las plaques (19kg), ens 

dona un total de: 45,6𝑘𝑔/𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎, tenint en compte les mides de las plaques i la separació entre 

elles, ens queda una superfície de 1,64 ∙ (0,932 + 0,350) = 2,102𝑚2 per placa, això dona un 

pes de 21,69 𝑘𝑔/𝑚2, mes el de l’estructura (7,5𝑘𝑔/𝑚2), resulta un pes total de 29,19𝑘𝑔/𝑚2 . 

Com no es treure’n les lloses de paviment filtrant, sumant els 65 𝑘𝑔/𝑚2 mes els 29,19 𝑘𝑔/𝑚2 

dona un total de 94,19 𝑘𝑔/𝑚2, que es una mica inferior als 100𝑘𝑔/𝑚² indicats en el certificat 

de solidesa, per aquet motiu les plaques fotovoltaiques s’hi instal·laran damunt de elements 

estructurals del edifici.  
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1.4 PRESSUPOST ESCOLA LA ROMÀNICA 

Resum  

 

 1 ESCOLA LA ROMÀNICA   

    1.1 CAMP DE CAPTACIÓ . 20.150,54 

    1.2 CABLEJAT I CANALITZACIONS . 2.018,50 

    1.3 PROTECCIONS DE CORRENT CONTINU . 449,97 

    1.4 PROTECCIONS DE CORRENT ALTERN . 423,20 

    1.5 POSADA  A TERRA . 541,75 

    1.6 SISTEMA DE MONITORATGE . 793,12 

    1.7 LEGALITZACIÓ . 1.250,00 

  Total 1 ESCOLA LA ROMÀNICA ..........: 25.627,08 

Amidaments 

 Pressupost parcial nº 1: ESCOLA LA ROMÀNICA 

  Subcapítol 1.1: CAMP DE CAPTACIÓ 

  

1.1.1 U Mòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 280 Wp, amb marc 

d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, 

amb una eficàcia mínima del 17.0%, col·locat amb suport sobre terra i teulada plana 

    Total u  ..............: 72,000 

  

1.1.2 U Subministrament i instal.laciód'inversor per a instal·lació fotovoltaica FRONIUS SYMO 20,0-3-M de 20kW o 

equivalent, amb interface Manager i web server incorporat, trifàsic, potencia nominal de sortida 20000 W, 

rendiment màxim de 98,1%, grau de protecció IP-65 

    Total u  ..............: 1,000 

  
1.1.3 U Subministrament d'estructura de suport per a cobeta plana formada per perfils d'alumini anoditzat del tipus 

C40 o similar amb una inclinació de 15º i llast de 18kg/m2 

    Total u  ..............: 75,000 

  Subcapítol 1.2: CABLEJAT I CANALITZACIONS 

  
1.2.1 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 

1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 

    Total m  ..............: 512,000 
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1.2.2 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de 

secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 

    Total m  ..............: 5,000 

  
1.2.3 M Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports 

horitzontals amb elements de suport 

    Total m  ..............: 100,000 

  
1.2.4 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a 

compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment 

    Total m  ..............: 12,000 

  

1.2.5 M Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a 

l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada 

i muntat superficialment 

    Total m  ..............: 9,000 

  

1.2.6 M Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a 

l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada 

i muntat superficialment 

    Total m  ..............: 3,000 

  Subcapítol 1.3: PROTECCIONS DE CORRENT CONTINU 

  
1.3.1 U Tallacircuit amb fusible cilíndric de 10 A, unipolar, amb portafusible articulat de 14x51 mm i muntat 

superficialment 

    Total u  ..............: 8,000 

  
1.3.2 U Protector per a sobretensions transitòries, bipolar (1P+N), de 20kA d'intensitat màxima transitòria, de 2 mòduls 

DIN de 18 mm d'amplària, col·locat 

    Total u  ..............: 4,000 

  1.3.3 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a dues fileres de dotze mòduls i muntada superficialment 

    Total u  ..............: 1,000 

  Subcapítol 1.4: PROTECCIONS DE CORRENT ALTERN 

  

1.4.1 U Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 

sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, 

construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, 

muntat en perfil DIN 

    Total u  ..............: 1,000 

  
1.4.2 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 

A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

    Total u  ..............: 1,000 

  
1.4.3 U Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 

mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat 

    Total u  ..............: 1,000 

  1.4.4 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a dues fileres de dotze mòduls i muntada superficialment 
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    Total u  ..............: 1,000 

  Subcapítol 1.5: POSADA  A TERRA 

  
1.5.1 M Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de 

secció 1 x 6 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en canal 

    Total m  ..............: 275,000 

  Subcapítol 1.6: SISTEMA DE MONITORATGE 

  

1.6.1 M Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de 

poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama 

segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal 

    Total m  ..............: 10,000 

  1.6.2 1 Switch conmutador de red de 4 ports Gigabit RJ-45, 10/100/1000 Mbps, xassís metál·lic 

    Total 1  ..............: 1,000 

  1.6.3 U Armari de polièster de 400x300x200 mm, amb tapa fixa, muntat superficialment 

    Total u  ..............: 1,000 

  
1.6.4 U Subministrament i instal.lació d'element de monitoratge Fronius Smart Meter 50kA3 o equivalent, amb tres 

transformadors d'intensitat 100/5 

    Total u  ..............: 1,000 

  Subcapítol 1.7: LEGALITZACIÓ 

  1.7.1 U Projecte de legalització 

    Total u  ..............: 1,000 

Pressupost desglossat 

 Pressupost parcial nº 1: ESCOLA LA ROMÀNICA 

  Subcapítol 1.1: CAMP DE CAPTACIÓ 

  

1.1.1 U Mòdul fotovoltaic policrist., aïllada/connex.xarxa, 

280Wp,alum.anodit.prot.vidre tremp., caixa connex.,precablejat 

connec., 17.0%,col.suport s/terra i teulada plana 

72,000 125,00 9.000,00 

  
1.1.2 U Invers.p/inst.fotov.,connex.xarxa,trif.,20000W,rend.96.5-97%,IP-

65,col. 

1,000 3.433,79 3.433,79 

  

1.1.3 U Subministrament d'estructura de suport per a cobeta plana formada 

per perfils d'alumini anoditzat del tipus C40 o similar amb una 

inclinació de 15º i llast de 18kg/m2 

75,000 102,89 7.716,75 

  Total subcapítol 1.1.- CAMP DE CAPTACIÓ: 20.150,54 

  Subcapítol 1.2: CABLEJAT I CANALITZACIONS 

  1.2.1 M Cable 0,6/1 kV ZZ-F (AS), 1x6mm2,col.canal/safata 512,000 1,61 824,32 
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  1.2.2 M Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2,col.canal/safata 5,000 5,08 25,40 

  1.2.3 M Safata reixa acer electrozincat,30mmx100mm,col.s/sup.horitz. 100,000 10,66 1.066,00 

  

1.2.4 M Tub rígid acer 

galv.,DN=40mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,unió 

endollada+munt.superf. 

12,000 5,91 70,92 

  
1.2.5 M Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió 

endollada+munt.superf. 

9,000 2,55 22,95 

  
1.2.6 M Tub rígid PVC,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió 

endollada+munt.superf. 

3,000 2,97 8,91 

  Total subcapítol 1.2.- CABLEJAT I CANALITZACIONS: 2.018,50 

  Subcapítol 1.3: PROTECCIONS DE CORRENT CONTINU 

  1.3.1 U Tallacircuit cil.10A (I),portafus.articul.14x51mm,munt.superf. 8,000 8,53 68,24 

  1.3.2 U Protectorp/sobret.transit.,bipol.(1P+N),20kA,,2 mòd.DIN,col. 4,000 85,16 340,64 

  1.3.3 U Caixa p/quadre distrib.,plàst.,2x12mòduls,munt.superf. 1,000 41,09 41,09 

  Total subcapítol 1.3.- PROTECCIONS DE CORRENT CONTINU: 449,97 

  Subcapítol 1.4: PROTECCIONS DE CORRENT ALTERN 

  
1.4.1 U Interruptor 

dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0.03A,fix.inst.,4mòd.DIN,munt.perf.DIN 

1,000 174,72 174,72 

  
1.4.2 U Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA 

corbaC,(4P),tall=6000A,4mòd.DIN,munt.perf.DIN 

1,000 71,92 71,92 

  1.4.3 U Protectorp/sobret.transit.,tetrapol.(3P+N),20kA,,4 mòd.DIN,col. 1,000 135,47 135,47 

  1.4.4 U Caixa p/quadre distrib.,plàst.,2x12mòduls,munt.superf. 1,000 41,09 41,09 

  Total subcapítol 1.4.- PROTECCIONS DE CORRENT ALTERN: 423,20 

  Subcapítol 1.5: POSADA  A TERRA 

  1.5.1 M Cable ES07Z1-K (AS), 1x6mm2,col.canal 275,000 1,97 541,75 

  Total subcapítol 1.5.- POSADA  A TERRA: 541,75 

  Subcapítol 1.6: SISTEMA DE MONITORATGE 

  

1.6.1 M Cable transm.dades,4par.,cat.6 

U/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 

60332,col.tub/canal 

10,000 1,27 12,70 

  
1.6.2 1 Switch conmutador de red de 4 ports Gigabit RJ-45, 10/100/1000 

Mbps, xassís metál·lic 

1,000 103,00 103,00 

  1.6.3 U Armari polièster 400x300x200mm,tapa fixa,munt.superf. 1,000 152,42 152,42 

  

1.6.4 U Subministrament i instal.lació d'element de monitoratge Fronius 

Smart Meter 50kA3 o equivalent, amb tres transformadors 

d'intensitat 100/5 

1,000 525,00 525,00 

  Total subcapítol 1.6.- SISTEMA DE MONITORATGE: 793,12 
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  Subcapítol 1.7: LEGALITZACIÓ 

  1.7.1 U Projecte de legalització inclou taxes i visats 1,000 1.250,00 1.250,00 

  Total subcapítol 1.7.- LEGALITZACIÓ: 1.250,00 

  Total pressupost parcial nº 1 ESCOLA LA ROMÀNICA : 25.627,08 

Justificació de preus 

 Pressupost parcial nº 1: ESCOLA LA ROMÀNICA     

  Subcapítol 1.1: CAMP DE CAPTACIÓ     

  

1.1.1 u Mòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de 

pic 280 Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de 

connexió, precablejat amb connectors especials, amb una eficàcia mínima del 17.0%, 

col·locat amb suport sobre terra i teulada plana 

    

            Sense descomposició     121,36 

      3,000 % Costos indirectes 121,359 3,64 

              Preu total arrodonit per u  . 125,00 

                            

    Són cent  vint-i-cinc Euros 

  

1.1.2 u Subministrament i instal.laciód'inversor per a instal·lació fotovoltaica FRONIUS SYMO 

20,0-3-M de 20kW o equivalent, amb interface Manager i web server incorporat, 

trifàsic, potencia nominal de sortida 20000 W, rendiment màxim de 98,1%, grau de 

protecció IP-65 

    

      2,000 h Oficial 1a electricista 19,460 38,92 

      2,000 h Ajudant electricista 17,510 35,02 

      
1,000 u Invers.p/inst.fotov.,connex.xarxa,trif.,20000W,640V,re

nd.96.5-97%,IP-65 

3.250,000 3.250,00 

      1,000 u P.p.accessoris p/inversor fotovoltaic 9,100 9,10 

      1,000 % Despeses auxiliars mà d'obra 73,940 0,74 

      3,000 % Costos indirectes 3.333,780 100,01 

              Preu total arrodonit per u  . 3.433,79 

                            

    Són tres mil quatre-cents trenta-tres Euros amb setanta-nou cèntims 

  

1.1.3 u Subministrament d'estructura de suport per a cobeta plana formada per perfils 

d'alumini anoditzat del tipus C40 o similar amb una inclinació de 15º i llast de 

18kg/m2 

    

      0,500 h Oficial 1a electricista 19,460 9,73 
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      0,500 h Ajudant electricista 17,510 8,76 

      1,000 u Peu estructura 15º 75,070 75,07 

      8,000 u Adoquí lastrat 3,8kg 0,760 6,08 

      1,000 % Despeses auxiliars mà d'obra 24,570 0,25 

      3,000 % Costos indirectes 99,890 3,00 

              Preu total arrodonit per u  . 102,89 

                            

    Són cent  dos Euros amb vuitanta-nou cèntims 

  Subcapítol 1.2: CABLEJAT I CANALITZACIONS     

  

1.2.1 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-

F (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb 

baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 

    

      0,032 h Oficial 1a electricista 19,460 0,62 

      0,032 h Ajudant electricista 17,510 0,56 

      1,020 m Cable 0,6/1 kV ZZ-F (AS), 1x6mm2 0,350 0,36 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,180 0,02 

      3,000 % Costos indirectes 1,560 0,05 

              Preu total arrodonit per m  . 1,61 

                            

    Són u Euro amb seixanta-u cèntims 

  

1.2.2 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-

K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb 

baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 

    

      0,032 h Oficial 1a electricista 19,460 0,62 

      0,032 h Ajudant electricista 17,510 0,56 

      1,020 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2 3,660 3,73 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,180 0,02 

      3,000 % Costos indirectes 4,930 0,15 

              Preu total arrodonit per m  . 5,08 

                            

    Són cinc Euros amb vuit cèntims 

  
1.2.3 m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, 

col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport 
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      0,175 h Oficial 1a electricista 19,460 3,41 

      0,088 h Ajudant electricista 17,510 1,54 

      1,000 m Safata reixa acer electrozincat,30mmx100mm 2,770 2,77 

      
1,000 u P.p.elem.suport p/safat.met.acer electrozincat 

ample=100mm,s/sup.horitz. 

2,560 2,56 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 4,950 0,07 

      3,000 % Costos indirectes 10,350 0,31 

              Preu total arrodonit per m  . 10,66 

                            

    Són deu Euros amb seixanta-sis cèntims 

  

1.2.4 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte 

de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat 

superficialment 

    

      0,049 h Oficial 1a electricista 19,460 0,95 

      0,050 h Ajudant electricista 17,510 0,88 

      

1,020 m Tub rígid acer 

galv.,DN=40mm,impacte=20J,resist.compress.=4000

N,p/endollar 

3,580 3,65 

      1,000 u P.p.accessoris p/tubs rígids acer 0,230 0,23 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,830 0,03 

      3,000 % Costos indirectes 5,740 0,17 

              Preu total arrodonit per m  . 5,91 

                            

    Són cinc Euros amb noranta-u cèntims 

  

1.2.5 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 

amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una 

rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment 

    

      0,037 h Oficial 1a electricista 19,460 0,72 

      0,050 h Ajudant electricista 17,510 0,88 

      
1,020 m Tub rígid 

PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N 

0,710 0,72 

      1,000 u P.p.accessoris p/tubs rígids PVC 0,140 0,14 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,600 0,02 

      3,000 % Costos indirectes 2,480 0,07 
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              Preu total arrodonit per m  . 2,55 

                            

    Són dos Euros amb cinquanta-cinc cèntims 

  

1.2.6 m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 

amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una 

rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment 

    

      0,040 h Oficial 1a electricista 19,460 0,78 

      0,050 h Ajudant electricista 17,510 0,88 

      
1,020 m Tub rígid 

PVC,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N 

1,040 1,06 

      1,000 u P.p.accessoris p/tubs rígids PVC 0,140 0,14 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,660 0,02 

      3,000 % Costos indirectes 2,880 0,09 

              Preu total arrodonit per m  . 2,97 

                            

    Són dos Euros amb noranta-set cèntims 

  Subcapítol 1.3: PROTECCIONS DE CORRENT CONTINU     

  
1.3.1 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 10 A, unipolar, amb portafusible articulat de 14x51 

mm i muntat superficialment 
    

      0,116 h Oficial 1a electricista 19,460 2,26 

      0,100 h Ajudant electricista 17,510 1,75 

      1,000 u Tallacircuit cilínd.10A,(I),portafus.articul. 14x51mm 3,920 3,92 

      1,000 u P.p.accessoris p/tallacirc.fus.cil. 0,290 0,29 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 4,010 0,06 

      3,000 % Costos indirectes 8,280 0,25 

              Preu total arrodonit per u  . 8,53 

                            

    Són vuit Euros amb cinquanta-tres cèntims 

  
1.3.2 u Protector per a sobretensions transitòries, bipolar (1P+N), de 20kA d'intensitat 

màxima transitòria, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat 
    

      0,300 h Oficial 1a electricista 19,460 5,84 

      0,200 h Ajudant electricista 17,510 3,50 
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1,000 u Protector 

p/sobret.transit.,bipol.(1P+N),I<=20kA,2mòd.DIN,p/

muntar carril DIN 

72,780 72,78 

      1,000 u P.p.accessoris p/protect.sobretens. 0,420 0,42 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,340 0,14 

      3,000 % Costos indirectes 82,680 2,48 

              Preu total arrodonit per u  . 85,16 

                            

    Són vuitanta-cinc Euros amb setze cèntims 

  
1.3.3 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a dues fileres de dotze mòduls i 

muntada superficialment 
    

      0,025 h Oficial 1a electricista 19,460 0,49 

      0,025 h Ajudant electricista 17,510 0,44 

      
1,000 u Caixa p/quadre distrib.,plàst.,2 

fil.x12mòduls,p/munt.superf. 

37,510 37,51 

      1,000 u P.p.accessoris caixa p/quadre distrib. 1,440 1,44 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,930 0,01 

      3,000 % Costos indirectes 39,890 1,20 

              Preu total arrodonit per u  . 41,09 

                            

    Són quaranta-u Euros amb nou cèntims 

  Subcapítol 1.4: PROTECCIONS DE CORRENT ALTERN     

  

1.4.1 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, 

tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test 

incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la 

norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil 

DIN 

    

      0,500 h Oficial 1a electricista 19,460 9,73 

      0,200 h Ajudant electricista 17,510 3,50 

      

1,000 u Interruptor 

dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0.03A,fix.inst.,4mòd.DIN

,p/munt.perf.DIN 

155,820 155,82 

      1,000 u P.p.accessoris p/interr.difer. 0,380 0,38 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 13,230 0,20 

      3,000 % Costos indirectes 169,630 5,09 
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              Preu total arrodonit per u  . 174,72 

                            

    Són cent  setanta-quatre Euros amb setanta-dos cèntims 

  

1.4.2 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba 

C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls 

DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

    

      0,230 h Oficial 1a electricista 19,460 4,48 

      0,200 h Ajudant electricista 17,510 3,50 

      
1,000 u Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA 

corbaC,(4P),tall=6000A,,4mòd.DIN p/munt.perf.DIN 

61,310 61,31 

      1,000 u P.p.accessoris p/interr.magnetot. 0,420 0,42 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 7,980 0,12 

      3,000 % Costos indirectes 69,830 2,09 

              Preu total arrodonit per u  . 71,92 

                            

    Són setanta-u Euros amb noranta-dos cèntims 

  
1.4.3 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20kA d'intensitat 

màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat 
    

      0,300 h Oficial 1a electricista 19,460 5,84 

      0,200 h Ajudant electricista 17,510 3,50 

      

1,000 u Protector 

p/sobret.transit.,tetrapol.(3P+N),I<=20kA,4mòd.DIN,

p/muntar carril DIN 

121,620 121,62 

      1,000 u P.p.accessoris p/protect.sobretens. 0,420 0,42 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,340 0,14 

      3,000 % Costos indirectes 131,520 3,95 

              Preu total arrodonit per u  . 135,47 

                            

    Són cent  trenta-cinc Euros amb quaranta-set cèntims 

  
1.4.4 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a dues fileres de dotze mòduls i 

muntada superficialment 
    

      0,025 h Oficial 1a electricista 19,460 0,49 

      0,025 h Ajudant electricista 17,510 0,44 

      
1,000 u Caixa p/quadre distrib.,plàst.,2 

fil.x12mòduls,p/munt.superf. 

37,510 37,51 
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      1,000 u P.p.accessoris caixa p/quadre distrib. 1,440 1,44 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,930 0,01 

      3,000 % Costos indirectes 39,890 1,20 

              Preu total arrodonit per u  . 41,09 

                            

    Són quaranta-u Euros amb nou cèntims 

  Subcapítol 1.5: POSADA  A TERRA     

  

1.5.1 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació 

ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa 

emissió fums, col·locat en canal 

    

      0,032 h Oficial 1a electricista 19,460 0,62 

      0,032 h Ajudant electricista 17,510 0,56 

      1,020 m Cable ES07Z1-K (AS), 1x6mm2 0,700 0,71 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,180 0,02 

      3,000 % Costos indirectes 1,910 0,06 

              Preu total arrodonit per m  . 1,97 

                            

    Són u Euro amb noranta-set cèntims 

  Subcapítol 1.6: SISTEMA DE MONITORATGE     

  

1.6.1 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 

U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i 

opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat 

sota tub o canal 

    

      0,015 h Oficial 1a muntador 19,460 0,29 

      0,015 h Ajudant muntador 17,530 0,26 

      

1,050 m Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6 

U/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-

EN 60332 

0,640 0,67 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,550 0,01 

      3,000 % Costos indirectes 1,230 0,04 

              Preu total arrodonit per m  . 1,27 

                            

    Són u Euro amb vint-i-set cèntims 
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1.6.2 1 Switch conmutador de red de 4 ports Gigabit RJ-45, 10/100/1000 Mbps, xassís 

metál·lic 
    

            Sense descomposició     100,00 

      3,000 % Costos indirectes 100,000 3,00 

              Preu total arrodonit per 1  . 103,00 

                            

    Són cent  tres Euros 

  1.6.3 u Armari de polièster de 400x300x200 mm, amb tapa fixa, muntat superficialment     

      0,250 h Oficial 1a electricista 19,460 4,87 

      0,250 h Ajudant electricista 17,510 4,38 

      1,000 u Armari polièster 400x300x200mm,tapa fixa 133,630 133,63 

      1,000 u P.p.accessoris p/armaris polièster 4,960 4,96 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,250 0,14 

      3,000 % Costos indirectes 147,980 4,44 

              Preu total arrodonit per u  . 152,42 

                            

    Són cent  cinquanta-dos Euros amb quaranta-dos cèntims 

  
1.6.4 u Subministrament i instal.lació d'element de monitoratge Fronius Smart Meter 50kA3 

o equivalent, amb tres transformadors d'intensitat 100/5 
    

            Sense descomposició     509,71 

      3,000 % Costos indirectes 509,709 15,29 

              Preu total arrodonit per u  . 525,00 

                            

    Són cinc-cents vint-i-cinc Euros 

  Subcapítol 1.7: LEGALITZACIÓ     

  1.7.1 u Projecte de legalització     

            Sense descomposició     1.213,59 

      3,000 % Costos indirectes 1.213,592 36,41 

              Preu total arrodonit per u  . 1.250,00 

                            

    Són mil dos-cents cinquanta Euros 
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ANNEX A02 –  

2. CÀLCULS JUSTIFICATIUS ESCOLA SANT JULIÀ 

Resum de l’estudi :   

DETALL EQUIPAMENT Escola Sant Julià 

POTÈNCIA PROJECTE (kW) 10,08 kWp 

PEC DE PROJECTE (€) Iva no inclòs  14.563,71€ 

POTÈNCIA I NOMBRE MÒDULS 36 mòduls de 280Wp 

POTÈNCIA I NOMBRE INVERSORS 1 inversor de 10kW 

 

Breu descripció dels treballs a realitzar 

Una vegada fetes efectives totes les mesures de seguretat, el primer que es farà serà el 

transport del material i de les eines necessàries fins a la coberta. Per fer efectiva aquesta feina, 

es farà servir una plataforma elevadora, ja que l’accés a la coberta existent no compleix els 

requisits apropiats per la realització de aquesta tasca. 

Amb les plaques a la coberta, es començarà la seva col·locació. En acabar es col·locarà les 

safates per on es passaran els cables conductors i a on es faran les connexions de les plaques 

fotovoltaiques, a la mateixa vegada que es posa la safata, s’anirà fen la instal·lació del baixant i 

la instal·lació de la canalització fins a la ubicació del inversor, i fins al quadre general de 

distribució, i  s’instal·laran las caixes per col·locar les proteccions de C.C. i C.A., i per el switch de 

comunicació. Es finalitzarà de passar els cables, es faran les connexions i les probes 

corresponents.  

Tota la instal·lació es realitzarà segons s’hi indica al annexa dels plànols. 

Resum dels passos a seguir : 

- Transport material fins a la coberta amb plataforma elevadora 

- Instal·lació de les plaques fotovoltaiques 

- Col·locació de les safates i instal·lació dels cables connectors 

- Connexions corresponents 
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- Instal·lació del baixant i instal·lació de la canalització fins l’inversor i fins quadre 

general.  

- Instal·lació de les caixes de proteccions CA i CC i switch 

- Finalització instal·lació cables i connexions 

- Proves corresponents 

 

 

2.1 Dimensionament del camp fotovoltaic: Escola Sant Julià 

La potència de plaques solars fotovoltaiques instal·lada en la escola Sant Julià serà de 10.080 

Wp, per aquesta potència el inversor seleccionat serà el, Fronius Symo 10.0-3-M o equivalent, 

La connexió dels panells fotovoltaics ha de ser tal que permeti als inversors funcionar seguint 

el punt de màxima potència dels mateixos. 

Els inversors trifàsics Fronius Symo, tenen fins a tres entrades de corrent continu associades 

cada una amb el seu corresponent seguidor MPPT independent. Les característiques dels 

inversors són les següents: 
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Els mòduls RECOM 280Wp son panells policristal·lins amb les següents característiques 

tècniques: 

 

Descripció Unitats 

Potència Pic (Pmax) (W) 280 

Tensió màxima pic (Vmpp) (V) 31,69 

Intensitat màxima pic (Impp) (A) 8,84 

Tensió en circuit obert (Voc) (V) 38,78 

Intensitat de curt circuit (Icc) (A) 9,32 

    

Eficiència 17,00% 

Alçada 1640 mm 

Ample 992 mm 

Profunditat 35 mm 

Pes 19 Kg 

 

• Coeficient de temperatura de Voc: -0,33 %/K 

• Coeficient de temperatura de Pmax: -0,40 %/K 

• Coeficient de temperatura de Icc: 0,058 %/K 

 

El dimensionament que es proposa consta de 3 strings formats per 36 mòduls en total. Dintre 

de cada string els mòduls formaran 1 sèrie de 12 mòduls cada una, amb una tensió de 380’28 

V i un corrent de 8’84 A, per cada string. Es connectaran directament al inversor ja que té 2 

entrades de corrent continu (A i B) i cada una de aquestes entrades consta de 3 strings, és a dir 

es faran servir 3 strings de els 6 que hi ha disponibles. 

En l’esquema unifilar de l’annex “Plànols” s’hi pot veure aquesta connexió de manera detallada. 

La instal·lació consta de 36 mòduls. 

Els paràmetres de treball d’aquesta configuració, aplicant per a cada cas el valor de 

temperatura de cèl·lula més desfavorable, són:



111 
 

   

Projecte executiu impuls instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a xarxa 

interior amb abocament, a 7 edificis municipals de Sabadell 

A02- Escola Sant Julià│Febrer 2019 

 

 

 

COMPROVACIÓ 

Ud. 
Mòduls 

FV VALOR (V) CONDICIÓ RESULTAT 

Voltatge Vmpp de mòduls en 
sèrie en condicions STC 

12 380,28 
Ha de estar entre 

270 i 800 V 
OK 

Voltatge Vmpp de mòduls en 
sèrie a Tª de cèl·lula de 70ºC 

12 342,25 
Ha de ser superior 

a 270 V 
OK 

Voltatge Vmpp de mòduls en 
sèrie a Tª de cèl·lula de -10ºC 

12 463,94 
Ha de ser inferior a 

800 V 
OK 

Voltatge Voc de mòduls en 
sèrie en condicions STC 

12 465,36 
Ha de ser inferior a 

1000 V 
OK 

Voltatge Voc de mòduls en 
sèrie a Tª de cèl·lula de 70ºC 

12 426,97 
Ha de ser superior 

a 200 V 
OK 

Voltatge Voc de mòduls en 
sèrie a Tª de cèl·lula de -10ºC 

12 549,82 
Ha de ser inferior a 

1000 V 
OK 

 

 

Tots els paràmetres estan, per tant, dintre els paràmetres de treball de l'inversor. 

 

2.2 Càlcul del cablejat Escola Sant Julià 

El càlcul del cablejat s'ha realitzat tenint en compte el següents aspectes (segons el REBT): 

• Les caigudes de tensió màximes. 

• Mantenint la intensitat nominal per sota de la intensitat admissible pel cable. 

Segons la ITC-BT-40 del REBT, en el seu apartat 5 "Cables de conexión": "Los cables de conexión 

deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior al 125% de la màxima intensidad 

del generador y la caída de tensión entre el generador y el punto de interconexión a la Red de 

Distribución Pública o a la instalación interior, no será superior al 1,5% para la intensidad 

nominal" 
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Cablejat CC Sant Julià 

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

característiques: 

• Conductor de coure estanyat, flexible classe 5 

• Temperatura màxima: 120 ºC 

• No propagador de la flama UNE-EN 60332-1 

• No propagador d’incendi UNE-EN 50266 

• Baixa acidesa i corrosió dels gasos UNE-EN 50267 

• Baixa opacitat dels fums emesos UNE-EN 61034 

• No propagador de la flama IEC 60332-1 

• No propagador d'incendi IEC 60332-3 

• Baixa acidesa i corrosió dels gasos IEC 60754 

• Baixa opacitat dels fums emesos IEC 61034 

• Aïllament: Elastòmer termo-estable lliure d'halògens 

• Coberta exterior: Elastòmer termo-estable lliure d'halògens 

• Tensió nominal: 0,6/1KV en CA i 1,8 KV en CC 

• Ús: Per a la connexió entre plaques fotovoltaiques i entre plaques fotovoltaiques i 

inversor (sistemes de corrent continu). 

Durant el seu recorregut per la coberta els cables s'instal·laran a l'aire mitjançant safata reixada 

amb tapa. Per a avaluar el sobreescalfament que poden patir els cables pel fet d'estar en una 

safata exposada al sol, es considera que la temperatura ambient és de fins a 55ºC. 

Càlcul caiguda de tensió Escola Sant Julià 

L'expressió a utilitzar per al càlcul de la caiguda de tensió en corrent continu és: 
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∆𝑈 =
2 ∙ 𝑙 ∙ 𝐼

𝜌 ∙ 𝑆
 

On: 

➢ 𝑙 = Longitud de Càlcul (m) 

➢ 𝜌 = Conductivitat del conductor (𝑚/𝛺 ∙ 𝑚𝑚²) 

➢ 𝐼 = Intensitat (A) 

➢ ∆𝑈 = Caiguda de tensió (V) 

➢ 𝑆 = Secció del conductor (𝑚𝑚²) 

 

La conductivitat del conductor depèn de la temperatura del mateix. A causa que els 

conductors de corrent continu tenen part del seu recorregut per la coberta, encara que 

estiguin dins d'una canal protectora, és previsible que la seva temperatura de funcionament 

sigui superior a la normal, per la qual cosa es tindrà en compte la temperatura dels mateixos 

avaluant-la per a una temperatura ambient de 55ºC . Per calcular la temperatura del conductor 

utilitzarem la hipòtesi que l'augment de temperatura respecte a la temperatura ambienti és 

proporcional al quadrat del valor eficaç de la intensitat. Seguint aquesta hipòtesi, l'expressió 

que ens permetrà calcular la temperatura del conductor és: 

𝑇 = 𝑇𝑎𝑚𝑏 + (𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) ∙ (
𝐼

𝐼𝑚𝑎𝑥
)

2

 

On: 

➢ 𝑇 = Temperatura de operació del conductor (ºC) 

➢ 𝑇𝑎𝑚𝑏 = Temperatura ambient (55ºC) 

➢ 𝑇𝑚𝑎𝑥 = Temperatura màxima del conductor (120ºC) 

➢ 𝐼 = Intensitat prevista para el conductor (A) 

➢ 𝐼𝑚𝑎𝑥 = Intensitat màxima del conductor en funció del tipus d’instal·lació (A) 
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Una vegada determinada la temperatura del conductor podrem calcular la conductivitat del 

mateix interpolant amb la taula següent: 

 

Tª del 

conductor 

(ºC) 

Conductivitat 

(m/Ω*mm²) 

20 56 

70 48 

90 44 

 

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

Temperatura  

 

Com es pot observar, s’utilitzarà cable elèctric de 6 mm² per a cadascun dels strings. 

Els cables de corrent continu s’han d’etiquetar de manera que en qualsevol quadre de 

connexions s'observi clarament la polaritat i el subgrup de panells al que pertany aquest cable. 

L'etiquetatge indicarà la polaritat, l'entrada de cada inversor i el numero de l'inversor, amb la 

següent nomenclatura: ±*ExIy (p. ex.: +I1I2 indica pol positiu de l'Entrada 1 de l'Inversor 2). 

Les etiquetes es realitzaran manera que ni els agents atmosfèrics ni la seva manipulació puguin 

fer-les il·legibles. 

 

Cablejat CA Escola Sant Julià 

El cable a utilitzar para CA serà del tipus: 

• Temperatura màxima: 90 ºC 

• No propagador de la crida UNE-EN 60332-1 
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• No propagador d'incendi UNE-EN 50266 

• Baixa acidesa i corrosió dels gasos UNE-EN 50267 

• Baixa opacitat dels fums emesos UNE-EN 61034 

• No propagador de la flama IEC 60332-1 

• No propagador d’incendi IEC 60332-3 

• Baixa acidesa i corrosió dels gasos IEC 60754 

• Baixa opacitat dels fums emesos IEC 61034 

• Aïllament: XLPE 

• Coberta exterior: Elastòmer termostable lliure d'halògens 

• Tensió nominal: 0,6/1kV 

• Ús: Cable per al transport i distribució elèctrica a l'aire o enterrat. 

Per avaluar el sobreescalfaments que poden sofrir els cables, es considera que la temperatura 

ambient és de fins a 40ºC 

Càlcul caiguda de tensió Sant Julià 

L'expressió a utilitzar per al càlcul de la caiguda de tensió en un circuit trifàsic de corrent altern 

és: 

∆𝑈 =
𝑙 ∙ 𝐼

𝜌 ∙ 𝑆
 

On: 

➢ 𝑙 = Longitud de Càlcul (m) 

➢ 𝜌 = Conductivitat del conductor (𝑚/𝛺 ∙ 𝑚𝑚²) 

➢ 𝐼 = Intensitat (A) 

➢ ∆𝑈 = Caiguda de tensió (V) 

➢ 𝑆 = Secció del conductor (𝑚𝑚²) 
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La conductivitat del conductor depèn de la temperatura del mateix. Per calcular la temperatura 

del conductor utilitzarem la hipòtesi que l'augment de temperatura respecte a la temperatura 

ambient és proporcional al quadrat del valor eficaç d’intensitat. Seguint aquesta hipòtesi, 

l'expressió que ens permetrà calcular la temperatura del conductor és: 

𝑇 = 𝑇𝑎𝑚𝑏 + (𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) ∙ (
𝐼

𝐼𝑚𝑎𝑥
)

2

 

On: 

➢ 𝑇 = Temperatura de operació del conductor (ºC) 

➢ 𝑇𝑎𝑚𝑏 = Temperatura ambient (40ºC) 

➢ 𝑇𝑚𝑎𝑥 = Temperatura màxima del conductor (90ºC) 

➢ 𝐼 = Intensitat prevista para el conductor (A) 

➢ 𝐼𝑚𝑎𝑥 = Intensitat màxima del conductor en funció del tipus d’instal·lació (A) 

 

Una vegada determinada la temperatura del conductor podrem calcular la conductivitat del 

mateix interpolant amb la taula següent: 

Tª del 

conductor 

(ºC) 

Conductivitat 

(m/Ω*mm²) 

20 56 

70 48 

90 44 

 

Per al càlcul de la secció de cable en el recorregut de CA, s'ha agafat el recorregut més 

desfavorable. 

Els resultats d'aplicar aquests càlculs al cablejat de corrent alterna de la instal·lació són: 
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Com espot observar, la caiguda de tensió en corrent altern, no excedeix del 1,5%. Es pot 

observar que la secció de cable obtinguda per al recorregut entre la caixa de proteccions de 

corrent altern i el quadre general de proteccions, separats per 5 metres, és de 4 mm². 

 

2.3 ESTUDI DE CÀRREGUES ESCOLA SANT JULIÀ 

L’escola Sant Julià es troba en una zona més o menys aïllada on els edificis que li poden fer 

ombra a la coberta estan allunyats. La coberta plana és força extensa però hi creua una instal·

lació de gas natural i te un mur perimetral. 

 

 
Foto estat actual coberta 

Segons el certificat de solidesa d’estructura de coberta, emplaçament escola Sant julià carrer 

del Vinhamala, 1, 08207 Sabadell, per la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a la 

coberta, amb número de visat AYK223 amb data 14/05/2018  al col·legi d’aparelladors, 

arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Barcelona; 
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Un cop efectuada la inspecció puc confirmar que l’edifici que és objecte d’aquest certificat no 

presenta cap lesió transcendent. Dins els límits que ofereix la inspecció visual realitzada i 

sense tenir en compte la possibilitat que apareguin vicis ocults, certifico que l’estructura de la 

coberta de l’escola Sant Julià situada al Carrer del Vinhamala, 1, del municipi de Sabadell 

reuneix les condicions de solidesa necessàries per a la finalitat a què es vol destinar, tot 

establint les limitacions de pes per a plaques fotovoltaiques de 30 kg/ m², informació mes 

detallada al annexa CERTIFICATS DE SOLIDESA. 

 

Justificació pes llast sol·licitat i carrega màxima admissible al estudi certificat de 

solidesa 

Segons dades subministrades pel fabricant, l’ ‘estructura associada a cada placa fotovoltaica 

porta: 7 llambordes amb un pes cada un: de 3,8kg, això fa un total de 26,6𝑘𝑔/𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎. 

Les plaques tenen una superfície de: 1,64 ∙ 0,992 = 1,63𝑚2, de tal manera que ens queda un 

llast per metre quadrat de: 16,32 𝑘𝑔/𝑚2 , superior als 14𝑘𝑔/𝑚2 sol·licitats  al apartat 8.2 pes 

dels llasts necessaris en les cobertes planes per l’acció del vent. 

Per altra banda, si al pes del llast l’hi sumem el pes de cada una de las plaques (19kg), ens 

dona un total de: 45,6𝑘𝑔/𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎, tenint en compte les mides de las plaques i la separació entre 

elles, ens queda una superfície de 1,64 ∙ (0,932 + 0,350) = 2,102𝑚2 per placa, això dona un 

pes de 21,69 𝑘𝑔/𝑚2, mes el de l’estructura (7,5𝑘𝑔/𝑚2), resulta un pes total de 29,19𝑘𝑔/𝑚2 

inferior als 30𝑘𝑔 de càrrega màxima admissible indicat al certificat de solidesa.  
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2.4 PRESSUPOST ESCOLA SANT JULIÀ 

Resum  

 2 ESCOLA SANT JULIÀ   

    2.1 CAMP DE CAPTACIÓ . 10.608,21 

    2.2 CABLEJAT I CANALITZACIONS . 986,70 

    2.3 PROTECCIONS DE CORRENT CONTINU . 347,75 

    2.4 PROTECCIONS DE CORRENT ALTERN . 416,83 

    2.5 POSADA  A TERRA . 167,45 

    2.6 SISTEMA DE MONITORATGE . 786,77 

    2.7 LEGALITZACIÓ . 1.250,00 

  Total 2 ESCOLA SANT JULIÀ ..........: 14.563,71 

Amidaments 

 Pressupost parcial nº 2: ESCOLA SANT JULIÀ 

  Subcapítol 2.1: CAMP DE CAPTACIÓ 

  

2.1.1 U Mòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 280 Wp, amb marc 

d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, 

amb una eficàcia mínima del 17.0%, col·locat amb suport sobre terra i teulada plana 

    Total u  ..............: 36,000 

  

2.1.2 U Subministrament i instal.laciód'inversor per a instal·lació fotovoltaica FRONIUS SYMO 10,0-3-M de 10kW o 

equivalent, amb interface Manager i web server incorporat, trifàsic, potencia nominal de sortida 10000 W, 

rendiment màxim de 98,1%, grau de protecció IP-65 

    Total u  ..............: 1,000 

  
2.1.3 U Subministrament d'estructura de suport per a cobeta plana formada per perfils d'alumini anoditzat del tipus 

C40 o similar amb una inclinació de 15º i llast de 18kg/m2 

    Total u  ..............: 36,000 

  Subcapítol 2.2: CABLEJAT I CANALITZACIONS 

  
2.2.1 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 

1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 

    Total m  ..............: 150,000 

  
2.2.2 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de 

secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 

    Total m  ..............: 5,000 
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2.2.3 M Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports 

horitzontals amb elements de suport 

    Total m  ..............: 55,000 

  
2.2.4 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a 

compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment 

    Total m  ..............: 20,000 

  

2.2.5 M Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a 

l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada 

i muntat superficialment 

    Total m  ..............: 6,000 

  Subcapítol 2.3: PROTECCIONS DE CORRENT CONTINU 

  
2.3.1 U Tallacircuit amb fusible cilíndric de 10 A, unipolar, amb portafusible articulat de 14x51 mm i muntat 

superficialment 

    Total u  ..............: 6,000 

  
2.3.2 U Protector per a sobretensions transitòries, bipolar (1P+N), de 20kA d'intensitat màxima transitòria, de 2 mòduls 

DIN de 18 mm d'amplària, col·locat 

    Total u  ..............: 3,000 

  2.3.3 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a dues fileres de dotze mòduls i muntada superficialment 

    Total u  ..............: 1,000 

  Subcapítol 2.4: PROTECCIONS DE CORRENT ALTERN 

  

2.4.1 U Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 

sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, 

construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, 

muntat en perfil DIN 

    Total u  ..............: 1,000 

  
2.4.2 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 

A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

    Total u  ..............: 1,000 

  
2.4.3 U Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 

mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat 

    Total u  ..............: 1,000 

  2.4.4 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a dues fileres de dotze mòduls i muntada superficialment 

    Total u  ..............: 1,000 

  Subcapítol 2.5: POSADA  A TERRA 

  
2.5.1 M Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de 

secció 1 x 6 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en canal 

    Total m  ..............: 85,000 
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  Subcapítol 2.6: SISTEMA DE MONITORATGE 

  

2.6.1 M Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de 

poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama 

segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal 

    Total m  ..............: 5,000 

  2.6.2 1 Switch conmutador de red de 4 ports Gigabit RJ-45, 10/100/1000 Mbps, xassís metál·lic 

    Total 1  ..............: 1,000 

  2.6.3 U Armari de polièster de 400x300x200 mm, amb tapa fixa, muntat superficialment 

    Total u  ..............: 1,000 

  
2.6.4 U Subministrament i instal.lació d'element de monitoratge Fronius Smart Meter 50kA3 o equivalent, amb tres 

transformadors d'intensitat 100/5 

    Total u  ..............: 1,000 

  Subcapítol 2.7: LEGALITZACIÓ 

  2.7.1 U Projecte de legalització 

    Total u  ..............: 1,000 

 
Pressupost Desglossat 

 Pressupost parcial nº 2: ESCOLA SANT JULIÀ 

  Subcapítol 2.1: CAMP DE CAPTACIÓ 

  

2.1.1 U Mòdul fotovoltaic policrist., aïllada/connex.xarxa, 

280Wp,alum.anodit.prot.vidre tremp., caixa connex.,precablejat 

connec., 17.0%,col.suport s/terra i teulada plana 

36,000 125,00 4.500,00 

  
2.1.2 U Invers.p/inst.fotov.,connex.xarxa,trif.,10000W,rend.96.5-97%,IP-

65,col. 

1,000 2.404,17 2.404,17 

  

2.1.3 U Subministrament d'estructura de suport per a cobeta plana formada 

per perfils d'alumini anoditzat del tipus C40 o similar amb una 

inclinació de 15º i llast de 18kg/m2 

36,000 102,89 3.704,04 

  Total subcapítol 2.1.- CAMP DE CAPTACIÓ: 10.608,21 

  Subcapítol 2.2: CABLEJAT I CANALITZACIONS 

  2.2.1 M Cable 0,6/1 kV ZZ-F (AS), 1x6mm2,col.canal/safata 150,000 1,61 241,50 

  2.2.2 M Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2,col.canal/safata 5,000 5,08 25,40 

  2.2.3 M Safata reixa acer electrozincat,30mmx100mm,col.s/sup.horitz. 55,000 10,66 586,30 

  

2.2.4 M Tub rígid acer 

galv.,DN=40mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,unió 

endollada+munt.superf. 

20,000 5,91 118,20 
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2.2.5 M Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió 

endollada+munt.superf. 

6,000 2,55 15,30 

  Total subcapítol 2.2.- CABLEJAT I CANALITZACIONS: 986,70 

  Subcapítol 2.3: PROTECCIONS DE CORRENT CONTINU 

  2.3.1 U Tallacircuit cil.10A (I),portafus.articul.14x51mm,munt.superf. 6,000 8,53 51,18 

  2.3.2 U Protectorp/sobret.transit.,bipol.(1P+N),20kA,,2 mòd.DIN,col. 3,000 85,16 255,48 

  2.3.3 U Caixa p/quadre distrib.,plàst.,2x12mòduls,munt.superf. 1,000 41,09 41,09 

  Total subcapítol 2.3.- PROTECCIONS DE CORRENT CONTINU: 347,75 

  Subcapítol 2.4: PROTECCIONS DE CORRENT ALTERN 

  
2.4.1 U Interruptor 

dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0.03A,fix.inst.,4mòd.DIN,munt.perf.DIN 

1,000 174,72 174,72 

  
2.4.2 U Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA 

corbaC,(4P),tall=6000A,4mòd.DIN,munt.perf.DIN 

1,000 65,55 65,55 

  2.4.3 U Protectorp/sobret.transit.,tetrapol.(3P+N),20kA,,4 mòd.DIN,col. 1,000 135,47 135,47 

  2.4.4 U Caixa p/quadre distrib.,plàst.,2x12mòduls,munt.superf. 1,000 41,09 41,09 

  Total subcapítol 2.4.- PROTECCIONS DE CORRENT ALTERN: 416,83 

  Subcapítol 2.5: POSADA  A TERRA 

  2.5.1 M Cable ES07Z1-K (AS), 1x6mm2,col.canal 85,000 1,97 167,45 

  Total subcapítol 2.5.- POSADA  A TERRA: 167,45 

  Subcapítol 2.6: SISTEMA DE MONITORATGE 

  

2.6.1 M Cable transm.dades,4par.,cat.6 

U/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 

60332,col.tub/canal 

5,000 1,27 6,35 

  
2.6.2 1 Switch conmutador de red de 4 ports Gigabit RJ-45, 10/100/1000 

Mbps, xassís metál·lic 

1,000 103,00 103,00 

  2.6.3 U Armari polièster 400x300x200mm,tapa fixa,munt.superf. 1,000 152,42 152,42 

  

2.6.4 U Subministrament i instal.lació d'element de monitoratge Fronius 

Smart Meter 50kA3 o equivalent, amb tres transformadors 

d'intensitat 100/5 

1,000 525,00 525,00 

  Total subcapítol 2.6.- SISTEMA DE MONITORATGE: 786,77 

  Subcapítol 2.7: LEGALITZACIÓ 

  2.7.1 U Projecte de legalització inclou taxes i visats 1,000 1.250,00 1.250,00 

  Total subcapítol 2.7.- LEGALITZACIÓ: 1.250,00 

  Total pressupost parcial nº 2 ESCOLA SANT JULIÀ : 14.563,71 
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Justificació de Preus 

 Pressupost parcial nº 2: ESCOLA SANT JULIÀ     

  Subcapítol 2.1: CAMP DE CAPTACIÓ     

  

2.1.1 u Mòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de 

pic 280 Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de 

connexió, precablejat amb connectors especials, amb una eficàcia mínima del 17.0%, 

col·locat amb suport sobre terra i teulada plana 

    

            Sense descomposició     121,36 

      3,000 % Costos indirectes 121,359 3,64 

              Preu total arrodonit per u  . 125,00 

                            

    Són cent  vint-i-cinc Euros 

  

2.1.2 u Subministrament i instal.laciód'inversor per a instal·lació fotovoltaica FRONIUS SYMO 

10,0-3-M de 10kW o equivalent, amb interface Manager i web server incorporat, 

trifàsic, potencia nominal de sortida 10000 W, rendiment màxim de 98,1%, grau de 

protecció IP-65 

    

      2,000 h Oficial 1a electricista 19,460 38,92 

      2,000 h Ajudant electricista 17,510 35,02 

      
1,000 u Invers.p/inst.fotov.,connex.xarxa,trif.,10000W,640V,re

nd.96.5-97%,IP-65 

2.250,000 2.250,00 

      1,000 u P.p.accessoris p/inversor fotovoltaic 9,100 9,10 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 73,940 1,11 

      3,000 % Costos indirectes 2.334,150 70,02 

              Preu total arrodonit per u  . 2.404,17 

                            

    Són dos mil quatre-cents quatre Euros amb disset cèntims 

  

2.1.3 u Subministrament d'estructura de suport per a cobeta plana formada per perfils 

d'alumini anoditzat del tipus C40 o similar amb una inclinació de 15º i llast de 

18kg/m2 

    

      0,500 h Oficial 1a electricista 19,460 9,73 

      0,500 h Ajudant electricista 17,510 8,76 

      1,000 u Peu estructura 15º 75,070 75,07 

      8,000 u Adoquí lastrat 3,8kg 0,760 6,08 

      1,000 % Despeses auxiliars mà d'obra 24,570 0,25 
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      3,000 % Costos indirectes 99,890 3,00 

              Preu total arrodonit per u  . 102,89 

                            

    Són cent  dos Euros amb vuitanta-nou cèntims 

  Subcapítol 2.2: CABLEJAT I CANALITZACIONS     

  

2.2.1 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-

F (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb 

baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 

    

      0,032 h Oficial 1a electricista 19,460 0,62 

      0,032 h Ajudant electricista 17,510 0,56 

      1,020 m Cable 0,6/1 kV ZZ-F (AS), 1x6mm2 0,350 0,36 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,180 0,02 

      3,000 % Costos indirectes 1,560 0,05 

              Preu total arrodonit per m  . 1,61 

                            

    Són u Euro amb seixanta-u cèntims 

  

2.2.2 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-

K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb 

baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 

    

      0,032 h Oficial 1a electricista 19,460 0,62 

      0,032 h Ajudant electricista 17,510 0,56 

      1,020 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2 3,660 3,73 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,180 0,02 

      3,000 % Costos indirectes 4,930 0,15 

              Preu total arrodonit per m  . 5,08 

                            

    Són cinc Euros amb vuit cèntims 

  
2.2.3 m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, 

col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport 
    

      0,175 h Oficial 1a electricista 19,460 3,41 

      0,088 h Ajudant electricista 17,510 1,54 

      1,000 m Safata reixa acer electrozincat,30mmx100mm 2,770 2,77 

      
1,000 u P.p.elem.suport p/safat.met.acer electrozincat 

ample=100mm,s/sup.horitz. 

2,560 2,56 
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      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 4,950 0,07 

      3,000 % Costos indirectes 10,350 0,31 

              Preu total arrodonit per m  . 10,66 

                            

    Són deu Euros amb seixanta-sis cèntims 

  

2.2.4 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte 

de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat 

superficialment 

    

      0,049 h Oficial 1a electricista 19,460 0,95 

      0,050 h Ajudant electricista 17,510 0,88 

      

1,020 m Tub rígid acer 

galv.,DN=40mm,impacte=20J,resist.compress.=4000

N,p/endollar 

3,580 3,65 

      1,000 u P.p.accessoris p/tubs rígids acer 0,230 0,23 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,830 0,03 

      3,000 % Costos indirectes 5,740 0,17 

              Preu total arrodonit per m  . 5,91 

                            

    Són cinc Euros amb noranta-u cèntims 

  

2.2.5 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 

amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una 

rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment 

    

      0,037 h Oficial 1a electricista 19,460 0,72 

      0,050 h Ajudant electricista 17,510 0,88 

      
1,020 m Tub rígid 

PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N 

0,710 0,72 

      1,000 u P.p.accessoris p/tubs rígids PVC 0,140 0,14 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,600 0,02 

      3,000 % Costos indirectes 2,480 0,07 

              Preu total arrodonit per m  . 2,55 

                            

    Són dos Euros amb cinquanta-cinc cèntims 

  Subcapítol 2.3: PROTECCIONS DE CORRENT CONTINU     
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2.3.1 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 10 A, unipolar, amb portafusible articulat de 14x51 

mm i muntat superficialment 
    

      0,116 h Oficial 1a electricista 19,460 2,26 

      0,100 h Ajudant electricista 17,510 1,75 

      1,000 u Tallacircuit cilínd.10A,(I),portafus.articul. 14x51mm 3,920 3,92 

      1,000 u P.p.accessoris p/tallacirc.fus.cil. 0,290 0,29 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 4,010 0,06 

      3,000 % Costos indirectes 8,280 0,25 

              Preu total arrodonit per u  . 8,53 

                            

    Són vuit Euros amb cinquanta-tres cèntims 

  
2.3.2 u Protector per a sobretensions transitòries, bipolar (1P+N), de 20kA d'intensitat 

màxima transitòria, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat 
    

      0,300 h Oficial 1a electricista 19,460 5,84 

      0,200 h Ajudant electricista 17,510 3,50 

      

1,000 u Protector 

p/sobret.transit.,bipol.(1P+N),I<=20kA,2mòd.DIN,p/

muntar carril DIN 

72,780 72,78 

      1,000 u P.p.accessoris p/protect.sobretens. 0,420 0,42 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,340 0,14 

      3,000 % Costos indirectes 82,680 2,48 

              Preu total arrodonit per u  . 85,16 

                            

    Són vuitanta-cinc Euros amb setze cèntims 

  
2.3.3 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a dues fileres de dotze mòduls i 

muntada superficialment 
    

      0,025 h Oficial 1a electricista 19,460 0,49 

      0,025 h Ajudant electricista 17,510 0,44 

      
1,000 u Caixa p/quadre distrib.,plàst.,2 

fil.x12mòduls,p/munt.superf. 

37,510 37,51 

      1,000 u P.p.accessoris caixa p/quadre distrib. 1,440 1,44 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,930 0,01 

      3,000 % Costos indirectes 39,890 1,20 
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              Preu total arrodonit per u  . 41,09 

                            

    Són quaranta-u Euros amb nou cèntims 

  Subcapítol 2.4: PROTECCIONS DE CORRENT ALTERN     

  

2.4.1 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, 

tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test 

incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la 

norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil 

DIN 

    

      0,500 h Oficial 1a electricista 19,460 9,73 

      0,200 h Ajudant electricista 17,510 3,50 

      

1,000 u Interruptor 

dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0.03A,fix.inst.,4mòd.DIN

,p/munt.perf.DIN 

155,820 155,82 

      1,000 u P.p.accessoris p/interr.difer. 0,380 0,38 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 13,230 0,20 

      3,000 % Costos indirectes 169,630 5,09 

              Preu total arrodonit per u  . 174,72 

                            

    Són cent  setanta-quatre Euros amb setanta-dos cèntims 

  

2.4.2 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba 

C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls 

DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

    

      0,230 h Oficial 1a electricista 19,460 4,48 

      0,200 h Ajudant electricista 17,510 3,50 

      
1,000 u Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA 

corbaC,(4P),tall=6000A,,4mòd.DIN p/munt.perf.DIN 

55,120 55,12 

      1,000 u P.p.accessoris p/interr.magnetot. 0,420 0,42 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 7,980 0,12 

      3,000 % Costos indirectes 63,640 1,91 

              Preu total arrodonit per u  . 65,55 

                            

    Són seixanta-cinc Euros amb cinquanta-cinc cèntims 

  
2.4.3 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20kA d'intensitat 

màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat 
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      0,300 h Oficial 1a electricista 19,460 5,84 

      0,200 h Ajudant electricista 17,510 3,50 

      

1,000 u Protector 

p/sobret.transit.,tetrapol.(3P+N),I<=20kA,4mòd.DIN,

p/muntar carril DIN 

121,620 121,62 

      1,000 u P.p.accessoris p/protect.sobretens. 0,420 0,42 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,340 0,14 

      3,000 % Costos indirectes 131,520 3,95 

              Preu total arrodonit per u  . 135,47 

                            

    Són cent  trenta-cinc Euros amb quaranta-set cèntims 

  
2.4.4 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a dues fileres de dotze mòduls i 

muntada superficialment 
    

      0,025 h Oficial 1a electricista 19,460 0,49 

      0,025 h Ajudant electricista 17,510 0,44 

      
1,000 u Caixa p/quadre distrib.,plàst.,2 

fil.x12mòduls,p/munt.superf. 

37,510 37,51 

      1,000 u P.p.accessoris caixa p/quadre distrib. 1,440 1,44 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,930 0,01 

      3,000 % Costos indirectes 39,890 1,20 

              Preu total arrodonit per u  . 41,09 

                            

    Són quaranta-u Euros amb nou cèntims 

  Subcapítol 2.5: POSADA  A TERRA     

  

2.5.1 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació 

ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa 

emissió fums, col·locat en canal 

    

      0,032 h Oficial 1a electricista 19,460 0,62 

      0,032 h Ajudant electricista 17,510 0,56 

      1,020 m Cable ES07Z1-K (AS), 1x6mm2 0,700 0,71 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,180 0,02 

      3,000 % Costos indirectes 1,910 0,06 

              Preu total arrodonit per m  . 1,97 
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    Són u Euro amb noranta-set cèntims 

  Subcapítol 2.6: SISTEMA DE MONITORATGE     

  

2.6.1 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 

U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i 

opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat 

sota tub o canal 

    

      0,015 h Oficial 1a muntador 19,460 0,29 

      0,015 h Ajudant muntador 17,530 0,26 

      

1,050 m Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6 

U/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-

EN 60332 

0,640 0,67 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,550 0,01 

      3,000 % Costos indirectes 1,230 0,04 

              Preu total arrodonit per m  . 1,27 

                            

    Són u Euro amb vint-i-set cèntims 

  
2.6.2 1 Switch conmutador de red de 4 ports Gigabit RJ-45, 10/100/1000 Mbps, xassís 

metál·lic 
    

            Sense descomposició     100,00 

      3,000 % Costos indirectes 100,000 3,00 

              Preu total arrodonit per 1  . 103,00 

                            

    Són cent  tres Euros 

  2.6.3 u Armari de polièster de 400x300x200 mm, amb tapa fixa, muntat superficialment     

      0,250 h Oficial 1a electricista 19,460 4,87 

      0,250 h Ajudant electricista 17,510 4,38 

      1,000 u Armari polièster 400x300x200mm,tapa fixa 133,630 133,63 

      1,000 u P.p.accessoris p/armaris polièster 4,960 4,96 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,250 0,14 

      3,000 % Costos indirectes 147,980 4,44 

              Preu total arrodonit per u  . 152,42 
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    Són cent  cinquanta-dos Euros amb quaranta-dos cèntims 

  
2.6.4 u Subministrament i instal.lació d'element de monitoratge Fronius Smart Meter 50kA3 

o equivalent, amb tres transformadors d'intensitat 100/5 
    

            Sense descomposició     509,71 

      3,000 % Costos indirectes 509,709 15,29 

              Preu total arrodonit per u  . 525,00 

                            

    Són cinc-cents vint-i-cinc Euros 

  Subcapítol 2.7: LEGALITZACIÓ     

  2.7.1 u Projecte de legalització     

            Sense descomposició     1.213,59 

      3,000 % Costos indirectes 1.213,592 36,41 

              Preu total arrodonit per u  . 1.250,00 

                            

    Són mil dos-cents cinquanta Euros 
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ANNEX A03 – 

3. CÀLCULS JUSTIFICATIUS ESCOLA ANDREU CASTELLS 

 

Resum de l’estudi :   

DETALL EQUIPAMENT Escola Andreu Castells 

POTÈNCIA PROJECTE (kW) 20,16 kWp 

PEC DE PROJECTE (€) Iva no inclòs  25.177,43€ 

POTÈNCIA I NOMBRE MÒDULS 72 mòduls de 280Wp 

POTÈNCIA I NOMBRE INVERSORS 1 inversor de 20kW 

 

Breu descripció dels treballs a realitzar 

Una vegada fetes efectives totes les mesures de seguretat, el primer que es farà serà el 

transport del material i de les eines necessàries fins a la coberta. Per fer efectiva aquesta feina, 

es farà servir una plataforma elevadora, ja que l’accés a la coberta existent no compleix els 

requisits apropiats per la realització de aquesta tasca. 

Amb les plaques a la coberta, es començarà la seva col·locació. En acabar es col·locarà les 

safates per on es passaran els cables conductors i a on es faran les connexions de les plaques 

fotovoltaiques, a la mateixa vegada que es posa la safata, s’anirà fen la instal·lació del baixant i 

la instal·lació de la canalització fins a la ubicació del inversor, i fins al quadre general de 

distribució, i  s’instal·laran las caixes per col·locar les proteccions de C.C. i C.A., i per el switch de 

comunicació. Es finalitzarà de passar els cables, es faran les connexions i les probes 

corresponents.  

Tota la instal·lació es realitzarà segons s’hi indica al annexa dels plànols. 

Resum dels passos a seguir : 

- Transport material fins a la coberta amb plataforma elevadora 

- Instal·lació de les plaques fotovoltaiques 

- Col·locació de les safates i instal·lació dels cables connectors 
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- Connexions corresponents 

- Instal·lació del baixant i instal·lació de la canalització fins l’inversor i fins quadre 

general.  

- Instal·lació de les caixes de proteccions CA i CC i switch 

- Finalització instal·lació cables i connexions 

- Proves corresponents 

 

 

3.1 Dimensionament del camp fotovoltaic: Escola Andreu Castells 

La potència de plaques solars fotovoltaiques instal·lada en la escola Andreu Castells serà de 

20.160 Wp, per aquesta potència el inversor seleccionat serà el, Fronius Symo 20.0-3-M o 

equivalent, La connexió dels panells fotovoltaics ha de ser tal que permeti als inversors 

funcionar seguint el punt de màxima potència dels mateixos. 

Els inversors trifàsics Fronius Symo, tenen fins a tres entrades de corrent continu associades 

cada una amb el seu corresponent seguidor MPPT independent. Les característiques dels 

inversors són les següents: 
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Els mòduls RECOM 280Wp son panells policristal·lins amb les següents característiques 

tècniques: 

 

Descripció Unitats 

Potència Pic (Pmax) (W) 280 

Tensió màxima pic (Vmpp) (V) 31,69 

Intensitat màxima pic (Impp) (A) 8,84 

Tensió en circuit obert (Voc) (V) 38,78 

Intensitat de curt circuit (Icc) (A) 9,32 

    

Eficiència 17,00% 

Alçada 1640 mm 

Ample 992 mm 

Profunditat 35 mm 

Pes 19 Kg 

 

  

 

 

• Coeficient de temperatura de Voc: -0,33 %/K 

• Coeficient de temperatura de Pmax: -0,40 %/K 

• Coeficient de temperatura de Icc: 0,058 %/K 

 

El dimensionament que es proposa consta de 4 strings formats per 72 mòduls en total. Per 

cada string, els mòduls formaran una sèrie de 18 mòduls cada una, amb una tensió de 570’42 

V i un corrent de 8’84 A. Es connectaran directament al inversor ja que té 2 entrades de corrent 

continu (A i B) i cada una de aquestes entrades consta de 3 strings, és a dir es faran servir 4 

strings de els 6 que hi ha disponibles. 

En l’esquema unifilar de l’annex “Plànols” s’hi pot veure aquesta connexió de manera detallada. 

La instal·lació consta de 72 mòduls. 



135 
 

   

Projecte executiu impuls instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a xarxa 

interior amb abocament, a 7 edificis municipals de Sabadell 

A03- Escola A. Castells│Febrer 2019 

 

 

Els paràmetres de treball d’aquesta configuració, aplicant per a cada cas el valor de 

temperatura de cèl·lula més desfavorable, són: 

 

COMPROVACIÓ Ud. Mòduls FV VALOR (V) CONDICIÓ RESULTAT 

Voltatge Vmpp de mòduls en sèrie en 
condicions STC 

18 570,42 
Ha de estar entre 

420 i 800 V 
OK 

Voltatge Vmpp de mòduls en sèrie a 
Tª de cèl·lula de 70ºC 

18 513,38 
Ha de ser superior 

a 420 V 
OK 

Voltatge Vmpp de mòduls en sèrie a 
Tª de cèl·lula de -10ºC 

18 695,91 
Ha de ser inferior a 

800 V 
OK 

Voltatge Voc de mòduls en sèrie en 
condicions STC 

18 698,04 
Ha de ser inferior a 

1000 V 
OK 

Voltatge Voc de mòduls en sèrie a Tª 
de cèl·lula de 70ºC 

18 640,45 
Ha de ser superior 

a 200 V 
OK 

Voltatge Voc de mòduls en sèrie a Tª 
de cèl·lula de -10ºC 

18 824,73 
Ha de ser inferior a 

1000 V 
OK 

 

Tots els paràmetres estan, per tant, dintre els paràmetres de treball de l'inversor. 

 

 

3.2 Càlcul del cablejat Escola Andreu Castells 

El càlcul del cablejat s'ha realitzat tenint en compte el següents aspectes (segons el REBT): 

• Les caigudes de tensió màximes. 

• Mantenint la intensitat nominal per sota de la intensitat admissible pel cable. 

Segons la ITC-BT-40 del REBT, en el seu apartat 5 "Cables de conexión": "Los cables de conexión 

deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior al 125% de la màxima intensidad 

del generador y la caída de tensión entre el generador y el punto de interconexión a la Red de 
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Distribución Pública o a la instalación interior, no será superior al 1,5% para la intensidad 

nominal" 

Cablejat CC Escola Andreu Castells 

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

característiques: 

• Conductor de coure estanyat, flexible classe 5 

• Temperatura màxima: 120 ºC 

• No propagador de la flama UNE-EN 60332-1 

• No propagador d’incendi UNE-EN 50266 

• Baixa acidesa i corrosió dels gasos UNE-EN 50267 

• Baixa opacitat dels fums emesos UNE-EN 61034 

• No propagador de la flama IEC 60332-1 

• No propagador d'incendi IEC 60332-3 

• Baixa acidesa i corrosió dels gasos IEC 60754 

• Baixa opacitat dels fums emesos IEC 61034 

• Aïllament: Elastòmer termo-estable lliure d'halògens 

• Coberta exterior: Elastòmer termo-estable lliure d'halògens 

• Tensió nominal: 0,6/1KV en CA i 1,8 KV en CC 

• Ús: Per a la connexió entre plaques fotovoltaiques i entre plaques fotovoltaiques i 

inversor (sistemes de corrent continu). 

Durant el seu recorregut per la coberta els cables s'instal·laran a l'aire mitjançant safata reixada 

amb tapa. Per a avaluar el sobreescalfament que poden patir els cables pel fet d'estar en una 

safata exposada al sol, es considera que la temperatura ambient és de fins a 55ºC. 

Càlcul caiguda de tensió Escola Andreu Castells 

L'expressió a utilitzar per al càlcul de la caiguda de tensió en corrent continu és: 
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∆𝑈 =
2 ∙ 𝑙 ∙ 𝐼

𝜌 ∙ 𝑆
 

On: 

➢ 𝑙 = Longitud de Càlcul (m) 

➢ 𝜌 = Conductivitat del conductor (𝑚/𝛺 ∙ 𝑚𝑚²) 

➢ 𝐼 = Intensitat (A) 

➢ ∆𝑈 = Caiguda de tensió (V) 

➢ 𝑆 = Secció del conductor (𝑚𝑚²) 

 

La conductivitat del conductor depèn de la temperatura del mateix. A causa que els 

conductors de corrent continu tenen part del seu recorregut per la coberta, encara que 

estiguin dins d'una canal protectora, és previsible que la seva temperatura de funcionament 

sigui superior a la normal, per la qual cosa es tindrà en compte la temperatura dels mateixos 

avaluant-la per a una temperatura ambient de 55ºC . Per calcular la temperatura del conductor 

utilitzarem la hipòtesi que l'augment de temperatura respecte a la temperatura ambienti és 

proporcional al quadrat del valor eficaç de la intensitat. Seguint aquesta hipòtesi, l'expressió 

que ens permetrà calcular la temperatura del conductor és: 

𝑇 = 𝑇𝑎𝑚𝑏 + (𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) ∙ (
𝐼

𝐼𝑚𝑎𝑥
)

2

 

On: 

➢ 𝑇 = Temperatura de operació del conductor (ºC) 

➢ 𝑇𝑎𝑚𝑏 = Temperatura ambient (55ºC) 

➢ 𝑇𝑚𝑎𝑥 = Temperatura màxima del conductor (120ºC) 

➢ 𝐼 = Intensitat prevista para el conductor (A) 

➢ 𝐼𝑚𝑎𝑥 = Intensitat màxima del conductor en funció del tipus d’instal·lació (A) 
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Una vegada determinada la temperatura del conductor podrem calcular la conductivitat del 

mateix interpolant amb la taula següent: 

 

Tª del 

conductor 

(ºC) 

Conductivitat 

(m/Ω*mm²) 

20 56 

70 48 

90 44 

 

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

Temperatura 

 

Com es pot observar, s’utilitzarà cable elèctric de 6 mm² per a cadascun dels strings. 

Els cables de corrent continu s’han d’etiquetar de manera que en qualsevol quadre de 

connexions s'observi clarament la polaritat i el subgrup de panells al que pertany aquest cable. 

L'etiquetatge indicarà la polaritat, l'entrada de cada inversor i el numero de l'inversor, amb la 

següent nomenclatura: ±*ExIy (p. ex.: +I1I2 indica pol positiu de l'Entrada 1 de l'Inversor 2). 

Les etiquetes es realitzaran manera que ni els agents atmosfèrics ni la seva manipulació puguin 

fer-les il·legibles. 

 

Cablejat CA Escola Andreu Castells 

El cable a utilitzar para CA serà del tipus: 

• Temperatura màxima: 90 ºC 

• No propagador de la crida UNE-EN 60332-1 



139 
 

   

Projecte executiu impuls instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a xarxa 

interior amb abocament, a 7 edificis municipals de Sabadell 

A03- Escola A. Castells│Febrer 2019 

 

 

• No propagador d'incendi UNE-EN 50266 

• Baixa acidesa i corrosió dels gasos UNE-EN 50267 

• Baixa opacitat dels fums emesos UNE-EN 61034 

• No propagador de la flama IEC 60332-1 

• No propagador d’incendi IEC 60332-3 

• Baixa acidesa i corrosió dels gasos IEC 60754 

• Baixa opacitat dels fums emesos IEC 61034 

• Aïllament: XLPE 

• Coberta exterior: Elastòmer termostable lliure d'halògens 

• Tensió nominal: 0,6/1kV 

• Ús: Cable per al transport i distribució elèctrica a l'aire o enterrat. 

Per avaluar el sobreescalfaments que poden sofrir els cables, es considera que la temperatura 

ambient és de fins a 40ºC 

Càlcul caiguda de tensió Andreu Castells 

L'expressió a utilitzar per al càlcul de la caiguda de tensió en un circuit trifàsic de corrent altern 

és: 

∆𝑈 =
𝑙 ∙ 𝐼

𝜌 ∙ 𝑆
 

On: 

➢ 𝑙 = Longitud de Càlcul (m) 

➢ 𝜌 = Conductivitat del conductor (𝑚/𝛺 ∙ 𝑚𝑚²) 

➢ 𝐼 = Intensitat (A) 

➢ ∆𝑈 = Caiguda de tensió (V) 

➢ 𝑆 = Secció del conductor (𝑚𝑚²) 
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La conductivitat del conductor depèn de la temperatura del mateix. Per calcular la temperatura 

del conductor utilitzarem la hipòtesi que l'augment de temperatura respecte a la temperatura 

ambient és proporcional al quadrat del valor eficaç d’intensitat. Seguint aquesta hipòtesi, 

l'expressió que ens permetrà calcular la temperatura del conductor és: 

𝑇 = 𝑇𝑎𝑚𝑏 + (𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) ∙ (
𝐼

𝐼𝑚𝑎𝑥
)

2

 

On: 

➢ 𝑇 = Temperatura de operació del conductor (ºC) 

➢ 𝑇𝑎𝑚𝑏 = Temperatura ambient (40ºC) 

➢ 𝑇𝑚𝑎𝑥 = Temperatura màxima del conductor (90ºC) 

➢ 𝐼 = Intensitat prevista para el conductor (A) 

➢ 𝐼𝑚𝑎𝑥 = Intensitat màxima del conductor en funció del tipus d’instal·lació (A) 

 

Una vegada determinada la temperatura del conductor podrem calcular la conductivitat del 

mateix interpolant amb la taula següent: 

Tª del 

conductor 

(ºC) 

Conductivitat 

(m/Ω*mm²) 

20 56 

70 48 

90 44 

 

Per al càlcul de la secció de cable en el recorregut de CA, s'ha agafat el recorregut més 

desfavorable. 

Els resultats d'aplicar aquests càlculs al cablejat de corrent alterna de la instal·lació són: 
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Com espot observar, la caiguda de tensió en corrent altern, no excedeix del 1,5%. Es pot 

observar que la secció de cable obtinguda per al recorregut entre la caixa de proteccions de 

corrent altern i el quadre general de proteccions, separats per 3 metres, és de 6 mm². 

3.3 ESTUDI DE CÀRREGUES ESCOLA ANDREU CASTELLS 

L’escola Andreu Castells es troba gairebé aïllada i té una coberta allargada orientada a sud 

amb un mur perimetral que s’ha d’evitar i una sèrie de claraboies, distribuïdes al llarga de la 

coberta, que s’han de tenir en compte a l’hora de col·locar las plaques. 

 

 
Foto estat actual coberta 

Segons el certificat de solidesa d’estructura de coberta, emplaçament escola Andreu Castells 

Via Alexandra, 62, 08206 Sabadell, per la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a la 

coberta, amb número de visat AYK431 amb data 06/04/2018  al col·legi d’aparelladors, 

arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Barcelona: 

 

Un cop efectuada la inspecció puc confirmar que l’edifici que és objecte d’aquest certificat 

no presenta cap lesió transcendent. Dins els límits que ofereix la inspecció visual 

realitzada i sense tenir en compte la possibilitat que apareguin vicis ocults, certifico que 

l’estructura de la coberta de l’escola Andreu Castells que es troba situada a la Via 

Alexandra, 62, del municipi de Sabadell reuneix les condicions de solidesa necessàries per 
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a la finalitat a què es vol destinar, tot establint les limitacions de pes per a plaques 

fotovoltaiques de 40 kg/ m², informació mes detallada al annexa CERTIFICATS DE 

SOLIDESA. 

 

Justificació pes llast sol·licitat i carrega màxima admissible al estudi certificat de 

solidesa 

 

Segons dades subministrades pel fabricant,  l’estructura associada a cada placa fotovoltaica 

porta: 7 llambordes amb un pes cada un: de 3,8kg, això fa un total de 26,6𝑘𝑔/𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎. 

Les plaques tenen una superfície de: 1,64 ∙ 0,992 = 1,63𝑚2, de tal manera que ens queda un 

llast per metre quadrat de: 16,32 𝑘𝑔/𝑚2 , superior als 14𝑘𝑔/𝑚2 sol·licitats  al apartat 8.2 pes 

dels llasts necessaris en les cobertes planes per l’acció del vent. 

Per altra banda, si al pes del llast l’hi sumem el pes de cada una de las plaques (19kg), ens 

dona un total de: 45,6𝑘𝑔/𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎, tenint en compte les mides de las plaques i la separació entre 

elles, ens queda una superfície de 1,64 ∙ (0,932 + 0,350) = 2,102𝑚2 per placa, això dona un 

pes de 21,69 𝑘𝑔/𝑚2, mes el de l’estructura (7,5𝑘𝑔/𝑚2), resulta un pes total de 29,19𝑘𝑔/𝑚2 

inferior als 40𝑘𝑔 de càrrega màxima admissible indicat al certificat de solidesa.  
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3.4 PRESSUPOST ESCOLA ANDREU CASTELLS 

Resum  

 3 ESCOLA ANDREU CASTELLS   

    3.1 CAMP DE CAPTACIÓ . 19.841,87 

    3.2 CABLEJAT I CANALITZACIONS . 2.201,61 

    3.3 PROTECCIONS DE CORRENT CONTINU . 449,97 

    3.4 PROTECCIONS DE CORRENT ALTERN . 423,20 

    3.5 POSADA  A TERRA . 226,55 

    3.6 SISTEMA DE MONITORATGE . 784,23 

    3.7 LEGALITZACIÓ . 1.250,00 

  Total 3 ESCOLA ANDREU CASTELLS ..........: 25.177,43 

 

Amidaments 

 Pressupost parcial nº 3: ESCOLA ANDREU CASTELLS 

  Subcapítol 3.1: CAMP DE CAPTACIÓ 

  

3.1.1 U Mòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 280 Wp, amb marc 

d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, 

amb una eficàcia mínima del 17.0%, col·locat amb suport sobre terra i teulada plana 

    Total u  ..............: 72,000 

  

3.1.2 U Subministrament i instal.laciód'inversor per a instal·lació fotovoltaica FRONIUS SYMO 20,0-3-M de 20kW o 

equivalent, amb interface Manager i web server incorporat, trifàsic, potencia nominal de sortida 20000 W, 

rendiment màxim de 98,1%, grau de protecció IP-65 

    Total u  ..............: 1,000 

  
3.1.3 U Subministrament d'estructura de suport per a cobeta plana formada per perfils d'alumini anoditzat del tipus 

C40 o similar amb una inclinació de 15º i llast de 18kg/m2 

    Total u  ..............: 72,000 

  Subcapítol 3.2: CABLEJAT I CANALITZACIONS 

  
3.2.1 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 

1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 

    Total m  ..............: 700,000 
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3.2.2 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de 

secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 

    Total m  ..............: 5,000 

  
3.2.3 M Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports 

horitzontals amb elements de suport 

    Total m  ..............: 80,000 

  
3.2.4 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a 

compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment 

    Total m  ..............: 30,000 

  

3.2.5 M Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a 

l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada 

i muntat superficialment 

    Total m  ..............: 4,000 

  

3.2.6 M Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a 

l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada 

i muntat superficialment 

    Total m  ..............: 3,000 

  Subcapítol 3.3: PROTECCIONS DE CORRENT CONTINU 

  
3.3.1 U Tallacircuit amb fusible cilíndric de 10 A, unipolar, amb portafusible articulat de 14x51 mm i muntat 

superficialment 

    Total u  ..............: 8,000 

  
3.3.2 U Protector per a sobretensions transitòries, bipolar (1P+N), de 20kA d'intensitat màxima transitòria, de 2 mòduls 

DIN de 18 mm d'amplària, col·locat 

    Total u  ..............: 4,000 

  3.3.3 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a dues fileres de dotze mòduls i muntada superficialment 

    Total u  ..............: 1,000 

  Subcapítol 3.4: PROTECCIONS DE CORRENT ALTERN 

  

3.4.1 U Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 

sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, 

construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, 

muntat en perfil DIN 

    Total u  ..............: 1,000 

  
3.4.2 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 

A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

    Total u  ..............: 1,000 

  
3.4.3 U Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 

mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat 

    Total u  ..............: 1,000 

  3.4.4 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a dues fileres de dotze mòduls i muntada superficialment 
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    Total u  ..............: 1,000 

  Subcapítol 3.5: POSADA  A TERRA 

  
3.5.1 M Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de 

secció 1 x 6 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en canal 

    Total m  ..............: 115,000 

  Subcapítol 3.6: SISTEMA DE MONITORATGE 

  

3.6.1 M Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de 

poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama 

segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal 

    Total m  ..............: 3,000 

  3.6.2 1 Switch conmutador de red de 4 ports Gigabit RJ-45, 10/100/1000 Mbps, xassís metál·lic 

    Total 1  ..............: 1,000 

  3.6.3 U Armari de polièster de 400x300x200 mm, amb tapa fixa, muntat superficialment 

    Total u  ..............: 1,000 

  
3.6.4 U Subministrament i instal.lació d'element de monitoratge Fronius Smart Meter 50kA3 o equivalent, amb tres 

transformadors d'intensitat 100/5 

    Total u  ..............: 1,000 

  Subcapítol 3.7: LEGALITZACIÓ 

  3.7.1 U Projecte de legalització 

    Total u  ..............: 1,000 

Pressupost desglossat 

 Pressupost parcial nº 3: ESCOLA ANDREU CASTELLS 

  Subcapítol 3.1: CAMP DE CAPTACIÓ 

  

3.1.1 U Mòdul fotovoltaic policrist., aïllada/connex.xarxa, 

280Wp,alum.anodit.prot.vidre tremp., caixa connex.,precablejat 

connec., 17.0%,col.suport s/terra i teulada plana 

72,000 125,00 9.000,00 

  
3.1.2 U Invers.p/inst.fotov.,connex.xarxa,trif.,20000W,rend.96.5-97%,IP-

65,col. 

1,000 3.433,79 3.433,79 

  

3.1.3 U Subministrament d'estructura de suport per a cobeta plana formada 

per perfils d'alumini anoditzat del tipus C40 o similar amb una 

inclinació de 15º i llast de 18kg/m2 

72,000 102,89 7.408,08 

  Total subcapítol 3.1.- CAMP DE CAPTACIÓ: 19.841,87 

  Subcapítol 3.2: CABLEJAT I CANALITZACIONS 

  3.2.1 M Cable 0,6/1 kV ZZ-F (AS), 1x6mm2,col.canal/safata 700,000 1,61 1.127,00 
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  3.2.2 M Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2,col.canal/safata 5,000 5,08 25,40 

  3.2.3 M Safata reixa acer electrozincat,30mmx100mm,col.s/sup.horitz. 80,000 10,66 852,80 

  

3.2.4 M Tub rígid acer 

galv.,DN=40mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,unió 

endollada+munt.superf. 

30,000 5,91 177,30 

  
3.2.5 M Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió 

endollada+munt.superf. 

4,000 2,55 10,20 

  
3.2.6 M Tub rígid PVC,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió 

endollada+munt.superf. 

3,000 2,97 8,91 

  Total subcapítol 3.2.- CABLEJAT I CANALITZACIONS: 2.201,61 

  Subcapítol 3.3: PROTECCIONS DE CORRENT CONTINU 

  3.3.1 U Tallacircuit cil.10A (I),portafus.articul.14x51mm,munt.superf. 8,000 8,53 68,24 

  3.3.2 U Protectorp/sobret.transit.,bipol.(1P+N),20kA,,2 mòd.DIN,col. 4,000 85,16 340,64 

  3.3.3 U Caixa p/quadre distrib.,plàst.,2x12mòduls,munt.superf. 1,000 41,09 41,09 

  Total subcapítol 3.3.- PROTECCIONS DE CORRENT CONTINU: 449,97 

  Subcapítol 3.4: PROTECCIONS DE CORRENT ALTERN 

  
3.4.1 U Interruptor 

dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0.03A,fix.inst.,4mòd.DIN,munt.perf.DIN 

1,000 174,72 174,72 

  
3.4.2 U Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA 

corbaC,(4P),tall=6000A,4mòd.DIN,munt.perf.DIN 

1,000 71,92 71,92 

  3.4.3 U Protectorp/sobret.transit.,tetrapol.(3P+N),20kA,,4 mòd.DIN,col. 1,000 135,47 135,47 

  3.4.4 U Caixa p/quadre distrib.,plàst.,2x12mòduls,munt.superf. 1,000 41,09 41,09 

  Total subcapítol 3.4.- PROTECCIONS DE CORRENT ALTERN: 423,20 

  Subcapítol 3.5: POSADA  A TERRA 

  3.5.1 M Cable ES07Z1-K (AS), 1x6mm2,col.canal 115,000 1,97 226,55 

  Total subcapítol 3.5.- POSADA  A TERRA: 226,55 

  Subcapítol 3.6: SISTEMA DE MONITORATGE 

  

3.6.1 M Cable transm.dades,4par.,cat.6 

U/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 

60332,col.tub/canal 

3,000 1,27 3,81 

  
3.6.2 1 Switch conmutador de red de 4 ports Gigabit RJ-45, 10/100/1000 

Mbps, xassís metál·lic 

1,000 103,00 103,00 

  3.6.3 U Armari polièster 400x300x200mm,tapa fixa,munt.superf. 1,000 152,42 152,42 

  

3.6.4 U Subministrament i instal.lació d'element de monitoratge Fronius 

Smart Meter 50kA3 o equivalent, amb tres transformadors 

d'intensitat 100/5 

1,000 525,00 525,00 

  Total subcapítol 3.6.- SISTEMA DE MONITORATGE: 784,23 
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  Subcapítol 3.7: LEGALITZACIÓ 

  3.7.1 U Projecte de legalització inclou taxes i visats 1,000 1.250,00 1.250,00 

  Total subcapítol 3.7.- LEGALITZACIÓ: 1.250,00 

  Total pressupost parcial nº 3 ESCOLA ANDREU CASTELLS : 25.177,43 

Justificació de Preus 

 Pressupost parcial nº 3: ESCOLA ANDREU CASTELLS     

  Subcapítol 3.1: CAMP DE CAPTACIÓ     

  

3.1.1 u Mòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de 

pic 280 Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de 

connexió, precablejat amb connectors especials, amb una eficàcia mínima del 17.0%, 

col·locat amb suport sobre terra i teulada plana 

    

            Sense descomposició     121,36 

      3,000 % Costos indirectes 121,359 3,64 

              Preu total arrodonit per u  . 125,00 

                            

    Són cent  vint-i-cinc Euros 

  

3.1.2 u Subministrament i instal.laciód'inversor per a instal·lació fotovoltaica FRONIUS SYMO 

20,0-3-M de 20kW o equivalent, amb interface Manager i web server incorporat, 

trifàsic, potencia nominal de sortida 20000 W, rendiment màxim de 98,1%, grau de 

protecció IP-65 

    

      2,000 h Oficial 1a electricista 19,460 38,92 

      2,000 h Ajudant electricista 17,510 35,02 

      
1,000 u Invers.p/inst.fotov.,connex.xarxa,trif.,20000W,640V,re

nd.96.5-97%,IP-65 

3.250,000 3.250,00 

      1,000 u P.p.accessoris p/inversor fotovoltaic 9,100 9,10 

      1,000 % Despeses auxiliars mà d'obra 73,940 0,74 

      3,000 % Costos indirectes 3.333,780 100,01 

              Preu total arrodonit per u  . 3.433,79 

                            

    Són tres mil quatre-cents trenta-tres Euros amb setanta-nou cèntims 

  

3.1.3 u Subministrament d'estructura de suport per a cobeta plana formada per perfils 

d'alumini anoditzat del tipus C40 o similar amb una inclinació de 15º i llast de 

18kg/m2 

    

      0,500 h Oficial 1a electricista 19,460 9,73 
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      0,500 h Ajudant electricista 17,510 8,76 

      1,000 u Peu estructura 15º 75,070 75,07 

      8,000 u Adoquí lastrat 3,8kg 0,760 6,08 

      1,000 % Despeses auxiliars mà d'obra 24,570 0,25 

      3,000 % Costos indirectes 99,890 3,00 

              Preu total arrodonit per u  . 102,89 

                            

    Són cent  dos Euros amb vuitanta-nou cèntims 

  Subcapítol 3.2: CABLEJAT I CANALITZACIONS     

  

3.2.1 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-

F (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb 

baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 

    

      0,032 h Oficial 1a electricista 19,460 0,62 

      0,032 h Ajudant electricista 17,510 0,56 

      1,020 m Cable 0,6/1 kV ZZ-F (AS), 1x6mm2 0,350 0,36 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,180 0,02 

      3,000 % Costos indirectes 1,560 0,05 

              Preu total arrodonit per m  . 1,61 

                            

    Són u Euro amb seixanta-u cèntims 

  

3.2.2 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-

K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb 

baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 

    

      0,032 h Oficial 1a electricista 19,460 0,62 

      0,032 h Ajudant electricista 17,510 0,56 

      1,020 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2 3,660 3,73 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,180 0,02 

      3,000 % Costos indirectes 4,930 0,15 

              Preu total arrodonit per m  . 5,08 

                            

    Són cinc Euros amb vuit cèntims 

  
3.2.3 m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, 

col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport 
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      0,175 h Oficial 1a electricista 19,460 3,41 

      0,088 h Ajudant electricista 17,510 1,54 

      1,000 m Safata reixa acer electrozincat,30mmx100mm 2,770 2,77 

      
1,000 u P.p.elem.suport p/safat.met.acer electrozincat 

ample=100mm,s/sup.horitz. 

2,560 2,56 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 4,950 0,07 

      3,000 % Costos indirectes 10,350 0,31 

              Preu total arrodonit per m  . 10,66 

                            

    Són deu Euros amb seixanta-sis cèntims 

  

3.2.4 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte 

de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat 

superficialment 

    

      0,049 h Oficial 1a electricista 19,460 0,95 

      0,050 h Ajudant electricista 17,510 0,88 

      

1,020 m Tub rígid acer 

galv.,DN=40mm,impacte=20J,resist.compress.=4000

N,p/endollar 

3,580 3,65 

      1,000 u P.p.accessoris p/tubs rígids acer 0,230 0,23 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,830 0,03 

      3,000 % Costos indirectes 5,740 0,17 

              Preu total arrodonit per m  . 5,91 

                            

    Són cinc Euros amb noranta-u cèntims 

  

3.2.5 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 

amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una 

rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment 

    

      0,037 h Oficial 1a electricista 19,460 0,72 

      0,050 h Ajudant electricista 17,510 0,88 

      
1,020 m Tub rígid 

PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N 

0,710 0,72 

      1,000 u P.p.accessoris p/tubs rígids PVC 0,140 0,14 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,600 0,02 

      3,000 % Costos indirectes 2,480 0,07 
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              Preu total arrodonit per m  . 2,55 

                            

    Són dos Euros amb cinquanta-cinc cèntims 

  

3.2.6 m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 

amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una 

rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment 

    

      0,040 h Oficial 1a electricista 19,460 0,78 

      0,050 h Ajudant electricista 17,510 0,88 

      
1,020 m Tub rígid 

PVC,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N 

1,040 1,06 

      1,000 u P.p.accessoris p/tubs rígids PVC 0,140 0,14 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,660 0,02 

      3,000 % Costos indirectes 2,880 0,09 

              Preu total arrodonit per m  . 2,97 

                            

    Són dos Euros amb noranta-set cèntims 

  Subcapítol 3.3: PROTECCIONS DE CORRENT CONTINU     

  
3.3.1 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 10 A, unipolar, amb portafusible articulat de 14x51 

mm i muntat superficialment 
    

      0,116 h Oficial 1a electricista 19,460 2,26 

      0,100 h Ajudant electricista 17,510 1,75 

      1,000 u Tallacircuit cilínd.10A,(I),portafus.articul. 14x51mm 3,920 3,92 

      1,000 u P.p.accessoris p/tallacirc.fus.cil. 0,290 0,29 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 4,010 0,06 

      3,000 % Costos indirectes 8,280 0,25 

              Preu total arrodonit per u  . 8,53 

                            

    Són vuit Euros amb cinquanta-tres cèntims 

  
3.3.2 u Protector per a sobretensions transitòries, bipolar (1P+N), de 20kA d'intensitat 

màxima transitòria, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat 
    

      0,300 h Oficial 1a electricista 19,460 5,84 

      0,200 h Ajudant electricista 17,510 3,50 
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1,000 u Protector 

p/sobret.transit.,bipol.(1P+N),I<=20kA,2mòd.DIN,p/

muntar carril DIN 

72,780 72,78 

      1,000 u P.p.accessoris p/protect.sobretens. 0,420 0,42 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,340 0,14 

      3,000 % Costos indirectes 82,680 2,48 

              Preu total arrodonit per u  . 85,16 

                            

    Són vuitanta-cinc Euros amb setze cèntims 

  
3.3.3 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a dues fileres de dotze mòduls i 

muntada superficialment 
    

      0,025 h Oficial 1a electricista 19,460 0,49 

      0,025 h Ajudant electricista 17,510 0,44 

      
1,000 u Caixa p/quadre distrib.,plàst.,2 

fil.x12mòduls,p/munt.superf. 

37,510 37,51 

      1,000 u P.p.accessoris caixa p/quadre distrib. 1,440 1,44 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,930 0,01 

      3,000 % Costos indirectes 39,890 1,20 

              Preu total arrodonit per u  . 41,09 

                            

    Són quaranta-u Euros amb nou cèntims 

  Subcapítol 3.4: PROTECCIONS DE CORRENT ALTERN     

  

3.4.1 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, 

tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test 

incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la 

norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil 

DIN 

    

      0,500 h Oficial 1a electricista 19,460 9,73 

      0,200 h Ajudant electricista 17,510 3,50 

      

1,000 u Interruptor 

dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0.03A,fix.inst.,4mòd.DIN

,p/munt.perf.DIN 

155,820 155,82 

      1,000 u P.p.accessoris p/interr.difer. 0,380 0,38 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 13,230 0,20 

      3,000 % Costos indirectes 169,630 5,09 
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              Preu total arrodonit per u  . 174,72 

                            

    Són cent  setanta-quatre Euros amb setanta-dos cèntims 

  

3.4.2 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba 

C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls 

DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

    

      0,230 h Oficial 1a electricista 19,460 4,48 

      0,200 h Ajudant electricista 17,510 3,50 

      
1,000 u Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA 

corbaC,(4P),tall=6000A,,4mòd.DIN p/munt.perf.DIN 

61,310 61,31 

      1,000 u P.p.accessoris p/interr.magnetot. 0,420 0,42 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 7,980 0,12 

      3,000 % Costos indirectes 69,830 2,09 

              Preu total arrodonit per u  . 71,92 

                            

    Són setanta-u Euros amb noranta-dos cèntims 

  
3.4.3 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20kA d'intensitat 

màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat 
    

      0,300 h Oficial 1a electricista 19,460 5,84 

      0,200 h Ajudant electricista 17,510 3,50 

      

1,000 u Protector 

p/sobret.transit.,tetrapol.(3P+N),I<=20kA,4mòd.DIN,

p/muntar carril DIN 

121,620 121,62 

      1,000 u P.p.accessoris p/protect.sobretens. 0,420 0,42 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,340 0,14 

      3,000 % Costos indirectes 131,520 3,95 

              Preu total arrodonit per u  . 135,47 

                            

    Són cent  trenta-cinc Euros amb quaranta-set cèntims 

  
3.4.4 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a dues fileres de dotze mòduls i 

muntada superficialment 
    

      0,025 h Oficial 1a electricista 19,460 0,49 

      0,025 h Ajudant electricista 17,510 0,44 

      
1,000 u Caixa p/quadre distrib.,plàst.,2 

fil.x12mòduls,p/munt.superf. 

37,510 37,51 
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      1,000 u P.p.accessoris caixa p/quadre distrib. 1,440 1,44 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,930 0,01 

      3,000 % Costos indirectes 39,890 1,20 

              Preu total arrodonit per u  . 41,09 

                            

    Són quaranta-u Euros amb nou cèntims 

  Subcapítol 3.5: POSADA  A TERRA     

  

3.5.1 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació 

ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa 

emissió fums, col·locat en canal 

    

      0,032 h Oficial 1a electricista 19,460 0,62 

      0,032 h Ajudant electricista 17,510 0,56 

      1,020 m Cable ES07Z1-K (AS), 1x6mm2 0,700 0,71 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,180 0,02 

      3,000 % Costos indirectes 1,910 0,06 

              Preu total arrodonit per m  . 1,97 

                            

    Són u Euro amb noranta-set cèntims 

  Subcapítol 3.6: SISTEMA DE MONITORATGE     

  

3.6.1 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 

U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i 

opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat 

sota tub o canal 

    

      0,015 h Oficial 1a muntador 19,460 0,29 

      0,015 h Ajudant muntador 17,530 0,26 

      

1,050 m Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6 

U/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-

EN 60332 

0,640 0,67 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,550 0,01 

      3,000 % Costos indirectes 1,230 0,04 

              Preu total arrodonit per m  . 1,27 

                            

    Són u Euro amb vint-i-set cèntims 
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3.6.2 1 Switch conmutador de red de 4 ports Gigabit RJ-45, 10/100/1000 Mbps, xassís 

metál·lic 
    

            Sense descomposició     100,00 

      3,000 % Costos indirectes 100,000 3,00 

              Preu total arrodonit per 1  . 103,00 

                            

    Són cent  tres Euros 

  3.6.3 u Armari de polièster de 400x300x200 mm, amb tapa fixa, muntat superficialment     

      0,250 h Oficial 1a electricista 19,460 4,87 

      0,250 h Ajudant electricista 17,510 4,38 

      1,000 u Armari polièster 400x300x200mm,tapa fixa 133,630 133,63 

      1,000 u P.p.accessoris p/armaris polièster 4,960 4,96 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,250 0,14 

      3,000 % Costos indirectes 147,980 4,44 

              Preu total arrodonit per u  . 152,42 

                            

    Són cent  cinquanta-dos Euros amb quaranta-dos cèntims 

  
3.6.4 u Subministrament i instal.lació d'element de monitoratge Fronius Smart Meter 50kA3 

o equivalent, amb tres transformadors d'intensitat 100/5 
    

            Sense descomposició     509,71 

      3,000 % Costos indirectes 509,709 15,29 

              Preu total arrodonit per u  . 525,00 

                            

    Són cinc-cents vint-i-cinc Euros 

  Subcapítol 3.7: LEGALITZACIÓ     

  3.7.1 u Projecte de legalització     

            Sense descomposició     1.213,59 

      3,000 % Costos indirectes 1.213,592 36,41 

              Preu total arrodonit per u  . 1.250,00 

                            

    Són mil dos-cents cinquanta Euros 
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ANNEX A04 –  

4. CÀLCULS JUSTIFICATIUS ESCOLA 

CONCÒRDIA 

Resum de l’estudi :   

DETALL EQUIPAMENT Escola La Concòrdia 

POTÈNCIA PROJECTE (kW) 14,28 kWp 

PEC DE PROJECTE (€) Iva no inclòs  19.825,56€ 

POTÈNCIA I NOMBRE MÒDULS 51 mòduls de 280Wp 

POTÈNCIA I NOMBRE INVERSORS 1 inversor de 15kW 

 

Breu descripció dels treballs a realitzar 

Una vegada fetes efectives totes les mesures de seguretat, el primer que es farà serà el 

transport del material i de les eines necessàries fins a la coberta. Per fer efectiva aquesta feina, 

es farà servir una plataforma elevadora, ja que l’accés a la coberta existent no compleix els 

requisits apropiats per la realització de aquesta tasca. 

Amb les plaques a la coberta, es començarà la seva col·locació. En acabar es col·locarà les 

safates per on es passaran els cables conductors i a on es faran les connexions de les plaques 

fotovoltaiques, a la mateixa vegada que es posa la safata, s’anirà fen la instal·lació del baixant i 

la instal·lació de la canalització fins a la ubicació del inversor, i fins al quadre general de 

distribució, i  s’instal·laran las caixes per col·locar les proteccions de C.C. i C.A., i per el switch de 

comunicació. Es finalitzarà de passar els cables, es faran les connexions i les probes 

corresponents.  

Tota la instal·lació es realitzarà segons s’hi indica al annexa dels plànols. 

Resum dels passos a seguir : 

- Transport material fins a la coberta amb plataforma elevadora 
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- Instal·lació de les plaques fotovoltaiques 

- Col·locació de les safates i instal·lació dels cables connectors 

- Connexions corresponents 

- Instal·lació del baixant i instal·lació de la canalització fins l’inversor i fins quadre 

general.  

- Instal·lació de les caixes de proteccions CA i CC i switch 

- Finalització instal·lació cables i connexions 

- Proves corresponents 

 

4.1 Dimensionament del camp fotovoltaic Escola Concòrdia 

La potència de plaques solars fotovoltaiques instal·lada en la escola Concòrdia serà de 14.280 

Wp, per aquesta potència el inversor seleccionat serà el, Fronius Symo 15.0-3-M o equivalent, 

La connexió dels panells fotovoltaics ha de ser tal que permeti als inversors funcionar seguint 

el punt de màxima potència dels mateixos. 

Els inversors trifàsics Fronius Symo, tenen fins a tres entrades de corrent continu associades 

cada una amb el seu corresponent seguidor MPPT independent. Les característiques dels 

inversors són les següents: 
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Els mòduls RECOM 280Wp son panells policristal·lins amb les següents característiques 

tècniques: 

 

Descripció Unitats 

Potència Pic (Pmax) (W) 280 

Tensió màxima pic (Vmpp) (V) 31,69 

Intensitat màxima pic (Impp) (A) 8,84 

Tensió en circuit obert (Voc) (V) 38,78 

Intensitat de curt circuit (Icc) (A) 9,32 

    

Eficiència 17,00% 

Alçada 1640 mm 

Ample 992 mm 

Profunditat 35 mm 

Pes 19 Kg 

 

 

• Coeficient de temperatura de Voc: -0,33 %/K 

• Coeficient de temperatura de Pmax: -0,40 %/K 

• Coeficient de temperatura de Icc: 0,058 %/K 

 

El dimensionament que es proposa consta de 3 strings formats per 51 mòduls en total. Dins de 

cada string els mòduls formaran una sèrie de 17 mòduls cada una, amb una tensió de 539 V i 

un corrent de 8’84 A, per cada string. Es connectaran directament al inversor ja que té 2 

entrades de corrent continu (A i B) i cada una de aquestes entrades consta de 3 strings, és a dir 

es faran servir 3 string de els 6 que hi ha disponibles. 

En l’esquema unifilar de l’annex “Plànols” s’hi pot veure aquesta connexió de manera detallada. 

La instal·lació consta de 51 mòduls. 

Els paràmetres de treball d’aquesta configuració, aplicant per a cada cas el valor de 

temperatura de cèl·lula més desfavorable, són: 
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COMPROVACIÓ Ud. Mòduls FV VALOR (V) CONDICIÓ RESULTAT 

Voltatge Vmpp de mòduls en sèrie en 
condicions STC 

17 538,73 
Ha de estar entre 

320 i 800 V 
OK 

Voltatge Vmpp de mòduls en sèrie a 
Tª de cèl·lula de 70ºC 

17 484,86 
Ha de ser superior 

a 320 V 
OK 

Voltatge Vmpp de mòduls en sèrie a 
Tª de cèl·lula de -10ºC 

17 657,25 
Ha de ser inferior a 

800 V 
OK 

Voltatge Voc de mòduls en sèrie en 
condicions STC 

17 659,26 
Ha de ser inferior a 

1000 V 
OK 

Voltatge Voc de mòduls en sèrie a Tª 
de cèl·lula de 70ºC 

17 604,87 
Ha de ser superior 

a 200 V 
OK 

Voltatge Voc de mòduls en sèrie a Tª 
de cèl·lula de -10ºC 

17 778,92 
Ha de ser inferior a 

1000 V 
OK 

 

Tots els paràmetres estan, per tant, dintre els paràmetres de treball de l'inversor. 

 

4.2 Càlcul del cablejat Escola Concòrdia 

El càlcul del cablejat s'ha realitzat tenint en compte el següents aspectes (segons el REBT): 

• Les caigudes de tensió màximes. 

• Mantenint la intensitat nominal per sota de la intensitat admissible pel cable. 

Segons la ITC-BT-40 del REBT, en el seu apartat 5 "Cables de conexión": "Los cables de conexión 

deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior al 125% de la màxima intensidad 

del generador y la caída de tensión entre el generador y el punto de interconexión a la Red de 

Distribución Pública o a la instalación interior, no será superior al 1,5% para la intensidad 

nominal" 

Cablejat CC Escola Concòrdia 

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

característiques: 
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• Conductor de coure estanyat, flexible classe 5 

• Temperatura màxima: 120 ºC 

• No propagador de la flama UNE-EN 60332-1 

• No propagador d’incendi UNE-EN 50266 

• Baixa acidesa i corrosió dels gasos UNE-EN 50267 

• Baixa opacitat dels fums emesos UNE-EN 61034 

• No propagador de la flama IEC 60332-1 

• No propagador d'incendi IEC 60332-3 

• Baixa acidesa i corrosió dels gasos IEC 60754 

• Baixa opacitat dels fums emesos IEC 61034 

• Aïllament: Elastòmer termo-estable lliure d'halògens 

• Coberta exterior: Elastòmer termo-estable lliure d'halògens 

• Tensió nominal: 0,6/1KV en CA i 1,8 KV en CC 

• Ús: Per a la connexió entre plaques fotovoltaiques i entre plaques fotovoltaiques i 

inversor (sistemes de corrent continu). 

Durant el seu recorregut per la coberta els cables s'instal·laran a l'aire mitjançant safata reixada 

amb tapa. Per a avaluar el sobreescalfament que poden patir els cables pel fet d'estar en una 

safata exposada al sol, es considera que la temperatura ambient és de fins a 55ºC. 

Càlcul caiguda de tensió Escola Concòrdia 

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

 

∆𝑈 =
2 ∙ 𝑙 ∙ 𝐼

𝜌 ∙ 𝑆
 

On: 

➢ 𝑙 = Longitud de Càlcul (m) 



161 
 

   

Projecte executiu impuls instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a xarxa 

interior amb abocament, a 7 edificis municipals de Sabadell 

 A04- Escola Concòrdia │Febrer 2019 

 

 

➢ 𝜌 = Conductivitat del conductor (𝑚/𝛺 ∙ 𝑚𝑚²) 

➢ 𝐼 = Intensitat (A) 

➢ ∆𝑈 = Caiguda de tensió (V) 

➢ 𝑆 = Secció del conductor (𝑚𝑚²) 

 

La conductivitat del conductor depèn de la temperatura del mateix. A causa que els 

conductors de corrent continu tenen part del seu recorregut per la coberta, encara que 

estiguin dins d'una canal protectora, és previsible que la seva temperatura de funcionament 

sigui superior a la normal, per la qual cosa es tindrà en compte la temperatura dels mateixos 

avaluant-la per a una temperatura ambient de 55ºC . Per calcular la temperatura del conductor 

utilitzarem la hipòtesi que l'augment de temperatura respecte a la temperatura ambienti és 

proporcional al quadrat del valor eficaç de la intensitat. Seguint aquesta hipòtesi, l'expressió 

que ens permetrà calcular la temperatura del conductor és: 

𝑇 = 𝑇𝑎𝑚𝑏 + (𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) ∙ (
𝐼

𝐼𝑚𝑎𝑥
)

2

 

On: 

➢ 𝑇 = Temperatura de operació del conductor (ºC) 

➢ 𝑇𝑎𝑚𝑏 = Temperatura ambient (55ºC) 

➢ 𝑇𝑚𝑎𝑥 = Temperatura màxima del conductor (120ºC) 

➢ 𝐼 = Intensitat prevista para el conductor (A) 

➢ 𝐼𝑚𝑎𝑥 = Intensitat màxima del conductor en funció del tipus d’instal·lació (A) 

 

Una vegada determinada la temperatura del conductor podrem calcular la conductivitat del 

mateix interpolant amb la taula següent: 

Tª del 

conductor 

(ºC) 

Conductivitat 

(m/Ω*mm²) 

20 56 
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70 48 

90 44 

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

Temperatura  

 

Com es pot observar, s’utilitzarà cable elèctric de 4 mm² per a cadascun dels strings. 

Els cables de corrent continu s’han d’etiquetar de manera que en qualsevol quadre de 

connexions s'observi clarament la polaritat i el subgrup de panells al que pertany aquest cable. 

L'etiquetatge indicarà la polaritat, l'entrada de cada inversor i el numero de l'inversor, amb la 

següent nomenclatura: ±*ExIy (p. ex.: +I1I2 indica pol positiu de l'Entrada 1 de l'Inversor 2). 

Les etiquetes es realitzaran de manera que ni els agents atmosfèrics ni la seva manipulació 

puguin fer-les il·legibles. 

 

Cablejat CA Escola Concòrdia 

El cable a utilitzar para CA serà del tipus: 

• Temperatura màxima: 90 ºC 

• No propagador de la crida UNE-EN 60332-1 

• No propagador d'incendi UNE-EN 50266 

• Baixa acidesa i corrosió dels gasos UNE-EN 50267 

• Baixa opacitat dels fums emesos UNE-EN 61034 

• No propagador de la flama IEC 60332-1 

• No propagador d’incendi IEC 60332-3 

• Baixa acidesa i corrosió dels gasos IEC 60754 
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• Baixa opacitat dels fums emesos IEC 61034 

• Aïllament: XLPE 

• Coberta exterior: Elastòmer termostable lliure d'halògens 

• Tensió nominal: 0,6/1kV 

• Ús: Cable per al transport i distribució elèctrica a l'aire o enterrat. 

Per avaluar el sobreescalfaments que poden sofrir els cables, es considera que la temperatura 

ambient és de fins a 40ºC. 

Càlcul caiguda de tensió Escola Concòrdia 

L'expressió a utilitzar per al càlcul de la caiguda de tensió en un circuit trifàsic de corrent altern 

és: 

∆𝑈 =
𝑙 ∙ 𝐼

𝜌 ∙ 𝑆
 

On: 

➢ 𝑙 = Longitud de Càlcul (m) 

➢ 𝜌 = Conductivitat del conductor (𝑚/𝛺 ∙ 𝑚𝑚²) 

➢ 𝐼 = Intensitat (A) 

➢ ∆𝑈 = Caiguda de tensió (V) 

➢ 𝑆 = Secció del conductor (𝑚𝑚²) 

La conductivitat del conductor depèn de la temperatura del mateix. Per calcular la temperatura 

del conductor utilitzarem la hipòtesi que l'augment de temperatura respecte a la temperatura 

ambient és proporcional al quadrat del valor eficaç d’intensitat. Seguint aquesta hipòtesi, 

l'expressió que ens permetrà calcular la temperatura del conductor és: 

𝑇 = 𝑇𝑎𝑚𝑏 + (𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) ∙ (
𝐼

𝐼𝑚𝑎𝑥
)

2

 

On: 

➢ 𝑇 = Temperatura de operació del conductor (ºC) 
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➢ 𝑇𝑎𝑚𝑏 = Temperatura ambient (40ºC) 

➢ 𝑇𝑚𝑎𝑥 = Temperatura màxima del conductor (90ºC) 

➢ 𝐼 = Intensitat prevista para el conductor (A) 

➢ 𝐼𝑚𝑎𝑥 = Intensitat màxima del conductor en funció del tipus d’instal·lació (A) 

 

Una vegada determinada la temperatura del conductor podrem calcular la conductivitat del 

mateix interpolant amb la taula següent: 

Tª del 

conductor 

(ºC) 

Conductivitat 

(m/Ω*mm²) 

20 56 

70 48 

90 44 

 

Per al càlcul de la secció de cable en el recorregut de CA, s'ha agafat el recorregut més 

desfavorable. 

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

 

Com espot observar, la caiguda de tensió en corrent altern, no excedeix del 1,5%. Es pot 

observar que la secció de cable obtinguda per al recorregut entre la caixa de proteccions de 

corrent altern i el quadre general de proteccions, separats per 5 metres, és de 4 mm². 

4.3 ESTUDI DE CÀRREGUES ESCOLA CONCÒRDIA 

L’escola la Concòrdia es troba gairebé aïllada i té una coberta allargada orientada a sud amb 

un mur perimetral que s’ha d’evitar i una sèrie de claraboies, distribuïdes al llarga de la 

coberta, que s’han de tenir en compte a l’hora de col·locar las plaques. 
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L’escola Concòrdia té una coberta plana sense edificis que li puguin fer ombra a prop però no 

es troba orientada a sud. La coberta també té un mur perimetral de poca alçada. 

 

 
Foto estat actual coberta 

Segons el certificat de solidesa d’estructura de coberta, emplaçament escola Concòrdia Carrer 

de la Lusitanià, 115, 08206 Sabadell, per la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a la 

coberta, amb número de visat AYK441 amb data 06/04/2018  al col·legi d’aparelladors, 

arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Barcelona; 

Un cop efectuada la inspecció puc confirmar que l’edifici que és objecte d’aquest certificat no 

presenta cap lesió transcendent. Dins els límits que ofereix la inspecció visual realitzada i 

sense tenir en compte la possibilitat que apareguin vicis ocults, certifico que l’estructura de la 

coberta de l’escola Concòrdia que es troba situada al carrer de la Lusitània, 115, del municipi 

de Sabadell reuneix les condicions de solidesa necessàries per a la finalitat a què es vol 

destinar, tot establint les limitacions de pes per a plaques fotovoltaiques de 40 kg/ m², 

informació mes detallada al annexa CERTIFICATS DE SOLIDESA. 

 

 

Justificació pes llast sol·licitat i carrega màxima admissible al estudi certificat de 

solidesa 
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Segons dades subministrades pel fabricant, l’ estructura associada a cada placa fotovoltaica 

porta 7 Llambordes amb un pes cada un  de 3,8kg, això fa un total de 26,6𝑘𝑔/𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 

Les plaques tenen una superfície de: 1,64 ∙ 0,992 = 1,63𝑚2, de tal manera que ens queda un 

llast per metre quadrat de: 16,32 𝑘𝑔/𝑚2 , superior als 14𝑘𝑔/𝑚2 sol·licitats  al apartat 8.2 pes 

dels llasts necessaris en les cobertes planes per l’acció del vent. 

Per altra banda, si al pes del llast l’hi sumem el pes de cada una de las plaques (19kg), ens 

dona un total de: 45,6𝑘𝑔/𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎, tenint en compte les mides de las plaques i la separació entre 

elles, ens queda una superfície de 1,64 ∙ (0,932 + 0,350) = 2,102𝑚2 per placa, això dona un 

pes de 21,69 𝑘𝑔/𝑚2, mes el de l’estructura (7,5𝑘𝑔/𝑚2), resulta un pes total de 29,19𝑘𝑔/𝑚2 

inferior als 40𝑘𝑔 de càrrega màxima admissible indicat al certificat de solidesa.  
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4.4 PRESSUPOST ESCOLA CONCÒRDIA 

Resum  

 4 ESCOLA CONCÒRDIA   

    4.1 CAMP DE CAPTACIÓ . 15.777,56 

    4.2 CABLEJAT I CANALITZACIONS . 1.095,11 

    4.3 PROTECCIONS DE CORRENT CONTINU . 347,75 

    4.4 PROTECCIONS DE CORRENT ALTERN . 420,62 

    4.5 POSADA  A TERRA . 147,75 

    4.6 SISTEMA DE MONITORATGE . 786,77 

    4.7 LEGALITZACIÓ . 1.250,00 

  Total 4 ESCOLA CONCÒRDIA ..........: 19.825,56 

Amidaments 

 Pressupost parcial nº 4: ESCOLA CONCÒRDIA 

  Subcapítol 4.1: CAMP DE CAPTACIÓ 

  

4.1.1 U Mòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 280 Wp, amb marc 

d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, 

amb una eficàcia mínima del 17.0%, col·locat amb suport sobre terra i teulada plana 

    Total u  ..............: 51,000 

  

4.1.2 U Subministrament i instal.laciód'inversor per a instal·lació fotovoltaica FRONIUS SYMO 15,0-3-M de 15kW o 

equivalent, amb interface Manager i web server incorporat, trifàsic, potencia nominal de sortida 15000 W, 

rendiment màxim de 98,1%, grau de protecció IP-65 

    Total u  ..............: 1,000 

  
4.1.3 U Subministrament d'estructura de suport per a cobeta plana formada per perfils d'alumini anoditzat del tipus 

C40 o similar amb una inclinació de 15º i llast de 18kg/m2 

    Total u  ..............: 51,000 

  Subcapítol 4.2: CABLEJAT I CANALITZACIONS 

  
4.2.1 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 

1 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 

    Total m  ..............: 314,000 

  
4.2.2 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de 

secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 

    Total m  ..............: 5,000 
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4.2.3 M Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports 

horitzontals amb elements de suport 

    Total m  ..............: 75,000 

  
4.2.4 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a 

compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment 

    Total m  ..............: 8,000 

  

4.2.5 M Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a 

l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada 

i muntat superficialment 

    Total m  ..............: 3,000 

  Subcapítol 4.3: PROTECCIONS DE CORRENT CONTINU 

  
4.3.1 U Tallacircuit amb fusible cilíndric de 10 A, unipolar, amb portafusible articulat de 14x51 mm i muntat 

superficialment 

    Total u  ..............: 6,000 

  
4.3.2 U Protector per a sobretensions transitòries, bipolar (1P+N), de 20kA d'intensitat màxima transitòria, de 2 mòduls 

DIN de 18 mm d'amplària, col·locat 

    Total u  ..............: 3,000 

  4.3.3 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a dues fileres de dotze mòduls i muntada superficialment 

    Total u  ..............: 1,000 

  Subcapítol 4.4: PROTECCIONS DE CORRENT ALTERN 

  

4.4.1 U Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 

sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, 

construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, 

muntat en perfil DIN 

    Total u  ..............: 1,000 

  
4.4.2 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 

A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

    Total u  ..............: 1,000 

  
4.4.3 U Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 

mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat 

    Total u  ..............: 1,000 

  4.4.4 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a dues fileres de dotze mòduls i muntada superficialment 

    Total u  ..............: 1,000 

  Subcapítol 4.5: POSADA  A TERRA 

  
4.5.1 M Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de 

secció 1 x 6 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en canal 

    Total m  ..............: 75,000 
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  Subcapítol 4.6: SISTEMA DE MONITORATGE 

  

4.6.1 M Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de 

poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama 

segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal 

    Total m  ..............: 5,000 

  4.6.2 1 Switch conmutador de red de 4 ports Gigabit RJ-45, 10/100/1000 Mbps, xassís metál·lic 

    Total 1  ..............: 1,000 

  4.6.3 U Armari de polièster de 400x300x200 mm, amb tapa fixa, muntat superficialment 

    Total u  ..............: 1,000 

  
4.6.4 U Subministrament i instal.lació d'element de monitoratge Fronius Smart Meter 50kA3 o equivalent, amb tres 

transformadors d'intensitat 100/5 

    Total u  ..............: 1,000 

  Subcapítol 4.7: LEGALITZACIÓ 

  4.7.1 U Projecte de legalització 

    Total u  ..............: 1,000 

Pressupost desglossat 

 Pressupost parcial nº 4: ESCOLA CONCÒRDIA 

  Subcapítol 4.1: CAMP DE CAPTACIÓ 

  

4.1.1 U Mòdul fotovoltaic policrist., aïllada/connex.xarxa, 

280Wp,alum.anodit.prot.vidre tremp., caixa connex.,precablejat 

connec., 17.0%,col.suport s/terra i teulada plana 

51,000 125,00 6.375,00 

  
4.1.2 U Invers.p/inst.fotov.,connex.xarxa,trif.,15000W,rend.96.5-97%,IP-

65,col. 

1,000 4.155,17 4.155,17 

  

4.1.3 U Subministrament d'estructura de suport per a cobeta plana formada 

per perfils d'alumini anoditzat del tipus C40 o similar amb una 

inclinació de 15º i llast de 18kg/m2 

51,000 102,89 5.247,39 

  Total subcapítol 4.1.- CAMP DE CAPTACIÓ: 15.777,56 

  Subcapítol 4.2: CABLEJAT I CANALITZACIONS 

  4.2.1 M Cable 0,6/1 kV ZZ-F (AS), 1x4mm2,col.canal/safata 314,000 0,74 232,36 

  4.2.2 M Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x4mm2,col.canal/safata 5,000 3,20 16,00 

  4.2.3 M Safata reixa acer electrozincat,30mmx100mm,col.s/sup.horitz. 75,000 10,66 799,50 

  

4.2.4 M Tub rígid acer 

galv.,DN=32mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,unió 

endollada+munt.superf. 

8,000 4,95 39,60 
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4.2.5 M Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió 

endollada+munt.superf. 

3,000 2,55 7,65 

  Total subcapítol 4.2.- CABLEJAT I CANALITZACIONS: 1.095,11 

  Subcapítol 4.3: PROTECCIONS DE CORRENT CONTINU 

  4.3.1 U Tallacircuit cil.10A (I),portafus.articul.14x51mm,munt.superf. 6,000 8,53 51,18 

  4.3.2 U Protectorp/sobret.transit.,bipol.(1P+N),20kA,,2 mòd.DIN,col. 3,000 85,16 255,48 

  4.3.3 U Caixa p/quadre distrib.,plàst.,2x12mòduls,munt.superf. 1,000 41,09 41,09 

  Total subcapítol 4.3.- PROTECCIONS DE CORRENT CONTINU: 347,75 

  Subcapítol 4.4: PROTECCIONS DE CORRENT ALTERN 

  
4.4.1 U Interruptor 

dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0.03A,fix.inst.,4mòd.DIN,munt.perf.DIN 

1,000 174,72 174,72 

  
4.4.2 U Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA 

corbaC,(4P),tall=6000A,4mòd.DIN,munt.perf.DIN 

1,000 69,34 69,34 

  4.4.3 U Protectorp/sobret.transit.,tetrapol.(3P+N),20kA,,4 mòd.DIN,col. 1,000 135,47 135,47 

  4.4.4 U Caixa p/quadre distrib.,plàst.,2x12mòduls,munt.superf. 1,000 41,09 41,09 

  Total subcapítol 4.4.- PROTECCIONS DE CORRENT ALTERN: 420,62 

  Subcapítol 4.5: POSADA  A TERRA 

  4.5.1 M Cable ES07Z1-K (AS), 1x6mm2,col.canal 75,000 1,97 147,75 

  Total subcapítol 4.5.- POSADA  A TERRA: 147,75 

  Subcapítol 4.6: SISTEMA DE MONITORATGE 

  

4.6.1 M Cable transm.dades,4par.,cat.6 

U/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 

60332,col.tub/canal 

5,000 1,27 6,35 

  
4.6.2 1 Switch conmutador de red de 4 ports Gigabit RJ-45, 10/100/1000 

Mbps, xassís metál·lic 

1,000 103,00 103,00 

  4.6.3 U Armari polièster 400x300x200mm,tapa fixa,munt.superf. 1,000 152,42 152,42 

  

4.6.4 U Subministrament i instal.lació d'element de monitoratge Fronius 

Smart Meter 50kA3 o equivalent, amb tres transformadors 

d'intensitat 100/5 

1,000 525,00 525,00 

  Total subcapítol 4.6.- SISTEMA DE MONITORATGE: 786,77 

  Subcapítol 4.7: LEGALITZACIÓ 

  4.7.1 U Projecte de legalització inclou taxes i visats 1,000 1.250,00 1.250,00 

  Total subcapítol 4.7.- LEGALITZACIÓ: 1.250,00 

  Total pressupost parcial nº 4 ESCOLA CONCÒRDIA : 19.825,56 
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Justificació de preus 

 Pressupost parcial nº 4: ESCOLA CONCÒRDIA     

  Subcapítol 4.1: CAMP DE CAPTACIÓ     

  

4.1.1 u Mòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de 

pic 280 Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de 

connexió, precablejat amb connectors especials, amb una eficàcia mínima del 17.0%, 

col·locat amb suport sobre terra i teulada plana 

    

            Sense descomposició     121,36 

      3,000 % Costos indirectes 121,359 3,64 

              Preu total arrodonit per u  . 125,00 

                            

    Són cent  vint-i-cinc Euros 

  

4.1.2 u Subministrament i instal.laciód'inversor per a instal·lació fotovoltaica FRONIUS SYMO 

15,0-3-M de 15kW o equivalent, amb interface Manager i web server incorporat, 

trifàsic, potencia nominal de sortida 15000 W, rendiment màxim de 98,1%, grau de 

protecció IP-65 

    

      2,000 h Oficial 1a electricista 19,460 38,92 

      2,000 h Ajudant electricista 17,510 35,02 

      
1,000 u Invers.p/inst.fotov.,connex.xarxa,trif.,15000W,640V,re

nd.96.5-97%,IP-65 

3.950,000 3.950,00 

      1,000 u P.p.accessoris p/inversor fotovoltaic 9,100 9,10 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 73,940 1,11 

      3,000 % Costos indirectes 4.034,150 121,02 

              Preu total arrodonit per u  . 4.155,17 

                            

    Són quatre mil cent  cinquanta-cinc Euros amb disset cèntims 

  

4.1.3 u Subministrament d'estructura de suport per a cobeta plana formada per perfils 

d'alumini anoditzat del tipus C40 o similar amb una inclinació de 15º i llast de 

18kg/m2 

    

      0,500 h Oficial 1a electricista 19,460 9,73 

      0,500 h Ajudant electricista 17,510 8,76 

      1,000 u Peu estructura 15º 75,070 75,07 

      8,000 u Adoquí lastrat 3,8kg 0,760 6,08 

      1,000 % Despeses auxiliars mà d'obra 24,570 0,25 
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      3,000 % Costos indirectes 99,890 3,00 

              Preu total arrodonit per u  . 102,89 

                            

    Són cent  dos Euros amb vuitanta-nou cèntims 

  Subcapítol 4.2: CABLEJAT I CANALITZACIONS     

  

4.2.1 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-

F (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb 

baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 

    

      0,012 h Oficial 1a electricista 19,460 0,23 

      0,012 h Ajudant electricista 17,510 0,21 

      1,020 m Cable 0,6/1 kV ZZ-F (AS), 1x4mm2 0,260 0,27 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,440 0,01 

      3,000 % Costos indirectes 0,720 0,02 

              Preu total arrodonit per m  . 0,74 

                            

    Són setanta-quatre cèntims 

  

4.2.2 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-

K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb 

baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 

    

      0,012 h Oficial 1a electricista 19,460 0,23 

      0,012 h Ajudant electricista 17,510 0,21 

      1,020 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x4mm2 2,610 2,66 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,440 0,01 

      3,000 % Costos indirectes 3,110 0,09 

              Preu total arrodonit per m  . 3,20 

                            

    Són tres Euros amb vint cèntims 

  
4.2.3 m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, 

col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport 
    

      0,175 h Oficial 1a electricista 19,460 3,41 

      0,088 h Ajudant electricista 17,510 1,54 

      1,000 m Safata reixa acer electrozincat,30mmx100mm 2,770 2,77 

      
1,000 u P.p.elem.suport p/safat.met.acer electrozincat 

ample=100mm,s/sup.horitz. 

2,560 2,56 
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      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 4,950 0,07 

      3,000 % Costos indirectes 10,350 0,31 

              Preu total arrodonit per m  . 10,66 

                            

    Són deu Euros amb seixanta-sis cèntims 

  

4.2.4 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte 

de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat 

superficialment 

    

      0,044 h Oficial 1a electricista 19,460 0,86 

      0,050 h Ajudant electricista 17,510 0,88 

      

1,020 m Tub rígid acer 

galv.,DN=32mm,impacte=20J,resist.compress.=4000

N,p/endollar 

2,750 2,81 

      1,000 u P.p.accessoris p/tubs rígids acer 0,230 0,23 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,740 0,03 

      3,000 % Costos indirectes 4,810 0,14 

              Preu total arrodonit per m  . 4,95 

                            

    Són quatre Euros amb noranta-cinc cèntims 

  

4.2.5 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 

amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una 

rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment 

    

      0,037 h Oficial 1a electricista 19,460 0,72 

      0,050 h Ajudant electricista 17,510 0,88 

      
1,020 m Tub rígid 

PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N 

0,710 0,72 

      1,000 u P.p.accessoris p/tubs rígids PVC 0,140 0,14 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,600 0,02 

      3,000 % Costos indirectes 2,480 0,07 

              Preu total arrodonit per m  . 2,55 

                            

    Són dos Euros amb cinquanta-cinc cèntims 

  Subcapítol 4.3: PROTECCIONS DE CORRENT CONTINU     
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4.3.1 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 10 A, unipolar, amb portafusible articulat de 14x51 

mm i muntat superficialment 
    

      0,116 h Oficial 1a electricista 19,460 2,26 

      0,100 h Ajudant electricista 17,510 1,75 

      1,000 u Tallacircuit cilínd.10A,(I),portafus.articul. 14x51mm 3,920 3,92 

      1,000 u P.p.accessoris p/tallacirc.fus.cil. 0,290 0,29 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 4,010 0,06 

      3,000 % Costos indirectes 8,280 0,25 

              Preu total arrodonit per u  . 8,53 

                            

    Són vuit Euros amb cinquanta-tres cèntims 

  
4.3.2 u Protector per a sobretensions transitòries, bipolar (1P+N), de 20kA d'intensitat 

màxima transitòria, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat 
    

      0,300 h Oficial 1a electricista 19,460 5,84 

      0,200 h Ajudant electricista 17,510 3,50 

      

1,000 u Protector 

p/sobret.transit.,bipol.(1P+N),I<=20kA,2mòd.DIN,p/

muntar carril DIN 

72,780 72,78 

      1,000 u P.p.accessoris p/protect.sobretens. 0,420 0,42 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,340 0,14 

      3,000 % Costos indirectes 82,680 2,48 

              Preu total arrodonit per u  . 85,16 

                            

    Són vuitanta-cinc Euros amb setze cèntims 

  
4.3.3 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a dues fileres de dotze mòduls i 

muntada superficialment 
    

      0,025 h Oficial 1a electricista 19,460 0,49 

      0,025 h Ajudant electricista 17,510 0,44 

      
1,000 u Caixa p/quadre distrib.,plàst.,2 

fil.x12mòduls,p/munt.superf. 

37,510 37,51 

      1,000 u P.p.accessoris caixa p/quadre distrib. 1,440 1,44 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,930 0,01 

      3,000 % Costos indirectes 39,890 1,20 
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              Preu total arrodonit per u  . 41,09 

                            

    Són quaranta-u Euros amb nou cèntims 

  Subcapítol 4.4: PROTECCIONS DE CORRENT ALTERN     

  

4.4.1 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, 

tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test 

incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la 

norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil 

DIN 

    

      0,500 h Oficial 1a electricista 19,460 9,73 

      0,200 h Ajudant electricista 17,510 3,50 

      

1,000 u Interruptor 

dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0.03A,fix.inst.,4mòd.DIN

,p/munt.perf.DIN 

155,820 155,82 

      1,000 u P.p.accessoris p/interr.difer. 0,380 0,38 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 13,230 0,20 

      3,000 % Costos indirectes 169,630 5,09 

              Preu total arrodonit per u  . 174,72 

                            

    Són cent  setanta-quatre Euros amb setanta-dos cèntims 

  

4.4.2 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba 

C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls 

DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

    

      0,230 h Oficial 1a electricista 19,460 4,48 

      0,200 h Ajudant electricista 17,510 3,50 

      
1,000 u Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA 

corbaC,(4P),tall=6000A,,4mòd.DIN p/munt.perf.DIN 

58,800 58,80 

      1,000 u P.p.accessoris p/interr.magnetot. 0,420 0,42 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 7,980 0,12 

      3,000 % Costos indirectes 67,320 2,02 

              Preu total arrodonit per u  . 69,34 

                            

    Són seixanta-nou Euros amb trenta-quatre cèntims 

  
4.4.3 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20kA d'intensitat 

màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat 
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      0,300 h Oficial 1a electricista 19,460 5,84 

      0,200 h Ajudant electricista 17,510 3,50 

      

1,000 u Protector 

p/sobret.transit.,tetrapol.(3P+N),I<=20kA,4mòd.DIN,

p/muntar carril DIN 

121,620 121,62 

      1,000 u P.p.accessoris p/protect.sobretens. 0,420 0,42 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,340 0,14 

      3,000 % Costos indirectes 131,520 3,95 

              Preu total arrodonit per u  . 135,47 

                            

    Són cent  trenta-cinc Euros amb quaranta-set cèntims 

  
4.4.4 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a dues fileres de dotze mòduls i 

muntada superficialment 
    

      0,025 h Oficial 1a electricista 19,460 0,49 

      0,025 h Ajudant electricista 17,510 0,44 

      
1,000 u Caixa p/quadre distrib.,plàst.,2 

fil.x12mòduls,p/munt.superf. 

37,510 37,51 

      1,000 u P.p.accessoris caixa p/quadre distrib. 1,440 1,44 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,930 0,01 

      3,000 % Costos indirectes 39,890 1,20 

              Preu total arrodonit per u  . 41,09 

                            

    Són quaranta-u Euros amb nou cèntims 

  Subcapítol 4.5: POSADA  A TERRA     

  

4.5.1 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació 

ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa 

emissió fums, col·locat en canal 

    

      0,032 h Oficial 1a electricista 19,460 0,62 

      0,032 h Ajudant electricista 17,510 0,56 

      1,020 m Cable ES07Z1-K (AS), 1x6mm2 0,700 0,71 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,180 0,02 

      3,000 % Costos indirectes 1,910 0,06 

              Preu total arrodonit per m  . 1,97 
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    Són u Euro amb noranta-set cèntims 

  Subcapítol 4.6: SISTEMA DE MONITORATGE     

  

4.6.1 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 

U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i 

opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat 

sota tub o canal 

    

      0,015 h Oficial 1a muntador 19,460 0,29 

      0,015 h Ajudant muntador 17,530 0,26 

      

1,050 m Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6 

U/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-

EN 60332 

0,640 0,67 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,550 0,01 

      3,000 % Costos indirectes 1,230 0,04 

              Preu total arrodonit per m  . 1,27 

                            

    Són u Euro amb vint-i-set cèntims 

  
4.6.2 1 Switch conmutador de red de 4 ports Gigabit RJ-45, 10/100/1000 Mbps, xassís 

metál·lic 
    

            Sense descomposició     100,00 

      3,000 % Costos indirectes 100,000 3,00 

              Preu total arrodonit per 1  . 103,00 

                            

    Són cent  tres Euros 

  4.6.3 u Armari de polièster de 400x300x200 mm, amb tapa fixa, muntat superficialment     

      0,250 h Oficial 1a electricista 19,460 4,87 

      0,250 h Ajudant electricista 17,510 4,38 

      1,000 u Armari polièster 400x300x200mm,tapa fixa 133,630 133,63 

      1,000 u P.p.accessoris p/armaris polièster 4,960 4,96 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,250 0,14 

      3,000 % Costos indirectes 147,980 4,44 

              Preu total arrodonit per u  . 152,42 
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    Són cent  cinquanta-dos Euros amb quaranta-dos cèntims 

  
4.6.4 u Subministrament i instal.lació d'element de monitoratge Fronius Smart Meter 50kA3 

o equivalent, amb tres transformadors d'intensitat 100/5 
    

            Sense descomposició     509,71 

      3,000 % Costos indirectes 509,709 15,29 

              Preu total arrodonit per u  . 525,00 

                            

    Són cinc-cents vint-i-cinc Euros 

  Subcapítol 4.7: LEGALITZACIÓ     

  4.7.1 u Projecte de legalització     

            Sense descomposició     1.213,59 

      3,000 % Costos indirectes 1.213,592 36,41 

              Preu total arrodonit per u  . 1.250,00 

                            

    Són mil dos-cents cinquanta Euros 
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ANNEX A05 –  

5. CÀLCULS JUSTIFICATIUS ESCOLA MIQUEL 

CARRERAS 

Resum de l’estudi :   

DETALL EQUIPAMENT Escola Miquel Carreras 

POTÈNCIA PROJECTE (kW) 15,12 kWp 

PEC DE PROJECTE (€) Iva no inclòs  21.689,15€ 

POTÈNCIA I NOMBRE MÒDULS 54 mòduls de 280Wp 

POTÈNCIA I NOMBRE INVERSORS 1 inversor de 15kW 

 

Breu descripció dels treballs a realitzar 

Una vegada fetes efectives totes les mesures de seguretat, el primer que es farà serà el 

transport del material i de les eines necessàries fins a la coberta. Per fer efectiva aquesta feina, 

es farà servir una plataforma elevadora, ja que l’accés a la coberta existent no compleix els 

requisits apropiats per la realització de aquesta tasca. 

Amb les plaques a la coberta, es començarà la seva col·locació. En acabar es col·locarà les 

safates per on es passaran els cables conductors i a on es faran les connexions de les plaques 

fotovoltaiques, a la mateixa vegada que es posa la safata, s’anirà fen la instal·lació del baixant i 

la instal·lació de la canalització fins a la ubicació del inversor, i fins al quadre general de 

distribució, i  s’instal·laran las caixes per col·locar les proteccions de C.C. i C.A., i per el switch de 

comunicació. Es finalitzarà de passar els cables, es faran les connexions i les probes 

corresponents.  

Tota la instal·lació es realitzarà segons s’hi indica al annexa dels plànols. 

Resum dels passos a seguir : 

- Transport material fins a la coberta amb plataforma elevadora 

- Instal·lació de les plaques fotovoltaiques 

- Col·locació de les safates i instal·lació dels cables connectors 
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- Connexions corresponents 

- Instal·lació del baixant i instal·lació de la canalització fins l’inversor i fins quadre 

general.  

- Instal·lació de les caixes de proteccions CA i CC i switch 

- Finalització instal·lació cables i connexions 

- Proves corresponents 

 

5.1 Dimensionament del camp fotovoltaic: Escola Miquel Carreras 

La potència de plaques solars fotovoltaiques instal·lada en la escola Concòrdia serà de 15.120 

Wp, per aquesta potència l’inversor seleccionat serà el, Fronius Symo 15.0-3-M o equivalent.  

La connexió dels panells fotovoltaics ha de ser tal que permeti als inversors funcionar seguint 

el punt de màxima potència dels mateixos. 

Els inversors trifàsics Fronius Symo, tenen fins a tres entrades de corrent continu associades 

cada una amb el seu corresponent seguidor MPPT independent. Les característiques dels 

inversors són les següents: 
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Els mòduls RECOM 280Wp són panells policristal·lins amb les següents característiques 

tècniques: 

 

 

Descripció Unitats 

Potència Pic (Pmax) (W) 280 

Tensió màxima pic (Vmpp) (V) 31,69 

Intensitat màxima pic (Impp) (A) 8,84 

Tensió en circuit obert (Voc) (V) 38,78 

Intensitat de curt circuit (Icc) (A) 9,32 

    

Eficiència 17,00% 

Alçada 1640 mm 

Ample 992 mm 

Profunditat 35 mm 

Pes 19 Kg 

 

 

• Coeficient de temperatura de Voc: -0,33 %/K 

• Coeficient de temperatura de Pmax: -0,40 %/K 

• Coeficient de temperatura de Icc: 0,058 %/K 

 

El dimensionament que es proposa consta de 3 strings formats per 54 mòduls en total. Dins de 

cada string els mòduls formaran una sèrie de 18 mòduls cada una, amb una tensió de 570 V i 

un corrent de 8’84 A, per cada string. Es connectaran directament al inversor ja que té 2 

entrades de corrent continu (A i B) i cada una de aquestes entrades consta de 3 strings, és a dir 

es faran servir 3 string de els 6 que hi ha disponibles. 

En l’esquema unifilar de l’annex “Plànols” s’hi pot veure aquesta connexió de manera detallada. 

La instal·lació consta de 54 mòduls. 

Els paràmetres de treball d’aquesta configuració, aplicant per a cada cas el valor de 

temperatura de cèl·lula més desfavorable, són: 
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COMPROVACIÓ Ud. Mòduls FV VALOR (V) CONDICIÓ RESULTAT 

Voltatge Vmpp de mòduls en sèrie en 
condicions STC 

18 570,42 
Ha de estar entre 

320 i 800 V 
OK 

Voltatge Vmpp de mòduls en sèrie a 
Tª de cèl·lula de 70ºC 

18 513,38 
Ha de ser superior 

a 320 V 
OK 

Voltatge Vmpp de mòduls en sèrie a 
Tª de cèl·lula de -10ºC 

18 695,91 
Ha de ser inferior a 

800 V 
OK 

Voltatge Voc de mòduls en sèrie en 
condicions STC 

18 698,04 
Ha de ser inferior a 

1000 V 
OK 

Voltatge Voc de mòduls en sèrie a Tª 
de cèl·lula de 70ºC 

18 640,45 
Ha de ser superior 

a 200 V 
OK 

Voltatge Voc de mòduls en sèrie a Tª 
de cèl·lula de -10ºC 

18 824,73 
Ha de ser inferior a 

1000 V 
OK 

 

Tots els paràmetres estan, per tant, dintre els paràmetres de treball de l'inversor. 
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5.2 Càlcul del cablejat Escola Miquel Carreras 

El càlcul del cablejat s'ha realitzat tenint en compte el següents aspectes (segons el REBT): 

• Les caigudes de tensió màximes. 

• Mantenint la intensitat nominal per sota de la intensitat admissible pel cable. 

Segons la ITC-BT-40 del REBT, en el seu apartat 5 "Cables de conexión": "Los cables de conexión 

deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior al 125% de la màxima intensidad 

del generador y la caída de tensión entre el generador y el punto de interconexión a la Red de 

Distribución Pública o a la instalación interior, no será superior al 1,5% para la intensidad 

nominal" 

Cablejat CC Escola Miquel Carreras 

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

característiques: 

• Conductor de coure estanyat, flexible classe 5 

• Temperatura màxima: 120 ºC 

• No propagador de la flama UNE-EN 60332-1 

• No propagador d’incendi UNE-EN 50266 

• Baixa acidesa i corrosió dels gasos UNE-EN 50267 

• Baixa opacitat dels fums emesos UNE-EN 61034 

• No propagador de la flama IEC 60332-1 

• No propagador d'incendi IEC 60332-3 

• Baixa acidesa i corrosió dels gasos IEC 60754 

• Baixa opacitat dels fums emesos IEC 61034 

• Aïllament: Elastòmer termo-estable lliure d'halògens 

• Coberta exterior: Elastòmer termo-estable lliure d'halògens 

• Tensió nominal: 0,6/1KV en CA i 1,8 KV en CC 
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• Ús: Per a la connexió entre plaques fotovoltaiques i entre plaques fotovoltaiques i 

inversor (sistemes de corrent continu). 

Durant el seu recorregut per la coberta els cables s'instal·laran a l'aire mitjançant safata reixada 

amb tapa. Per a avaluar el sobreescalfament que poden patir els cables pel fet d'estar en una 

safata exposada al sol, es considera que la temperatura ambient és de fins a 55ºC. 

Càlcul caiguda de tensió Escola Miquel Carreras 

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

 

∆𝑈 =
2 ∙ 𝑙 ∙ 𝐼

𝜌 ∙ 𝑆
 

On: 

➢ 𝑙 = Longitud de Càlcul (m) 

➢ 𝜌 = Conductivitat del conductor (𝑚/𝛺 ∙ 𝑚𝑚²) 

➢ 𝐼 = Intensitat (A) 

➢ ∆𝑈 = Caiguda de tensió (V) 

➢ 𝑆 = Secció del conductor (𝑚𝑚²) 

 

La conductivitat del conductor depèn de la temperatura del mateix. A causa que els 

conductors de corrent continu tenen part del seu recorregut per la coberta, encara que 

estiguin dins d'una canal protectora, és previsible que la seva temperatura de funcionament 

sigui superior a la normal, per la qual cosa es tindrà en compte la temperatura dels mateixos 

avaluant-la per a una temperatura ambient de 55ºC . Per calcular la temperatura del conductor 

utilitzarem la hipòtesi que l'augment de temperatura respecte a la temperatura ambienti és 

proporcional al quadrat del valor eficaç de la intensitat. Seguint aquesta hipòtesi, l'expressió 

que ens permetrà calcular la temperatura del conductor és: 

𝑇 = 𝑇𝑎𝑚𝑏 + (𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) ∙ (
𝐼

𝐼𝑚𝑎𝑥
)

2

 

On: 
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➢ 𝑇 = Temperatura de operació del conductor (ºC) 

➢ 𝑇𝑎𝑚𝑏 = Temperatura ambient (55ºC) 

➢ 𝑇𝑚𝑎𝑥 = Temperatura màxima del conductor (120ºC) 

➢ 𝐼 = Intensitat prevista para el conductor (A) 

➢ 𝐼𝑚𝑎𝑥 = Intensitat màxima del conductor en funció del tipus d’instal·lació (A) 

 

Una vegada determinada la temperatura del conductor podrem calcular la conductivitat del 

mateix interpolant amb la taula següent: 

Tª del 

conductor 

(ºC) 

Conductivitat 

(m/Ω*mm²) 

20 56 

70 48 

90 44 

 

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

Temperatura 

 

Com es pot observar, s’utilitzarà cable elèctric de 4 mm² per a cadascun dels strings. 

Els cables de corrent continu s’han d’etiquetar de manera que en qualsevol quadre de 

connexions s'observi clarament la polaritat i el subgrup de panells al que pertany aquest cable. 

L'etiquetatge indicarà la polaritat, l'entrada de cada inversor i el numero de l'inversor, amb la 

següent nomenclatura: ±*ExIy (p. ex.: +I1I2 indica pol positiu de l'Entrada 1 de l'Inversor 2). 

Les etiquetes es realitzaran de manera que ni els agents atmosfèrics ni la seva manipulació 

puguin fer-les il·legibles. 
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Cablejat CA Escola Miquel Carreras 

El cable a utilitzar para CA serà del tipus: 

• Temperatura màxima: 90 ºC 

• No propagador de la crida UNE-EN 60332-1 

• No propagador d'incendi UNE-EN 50266 

• Baixa acidesa i corrosió dels gasos UNE-EN 50267 

• Baixa opacitat dels fums emesos UNE-EN 61034 

• No propagador de la flama IEC 60332-1 

• No propagador d’incendi IEC 60332-3 

• Baixa acidesa i corrosió dels gasos IEC 60754 

• Baixa opacitat dels fums emesos IEC 61034 

• Aïllament: XLPE 

• Coberta exterior: Elastòmer termostable lliure d'halògens 

• Tensió nominal: 0,6/1kV 

• Ús: Cable per al transport i distribució elèctrica a l'aire o enterrat. 

Per avaluar el sobreescalfaments que poden sofrir els cables, es considera que la temperatura 

ambient és de fins a 40ºC 

Càlcul caiguda de tensió Escola Miquel Carreras 

L'expressió a utilitzar per al càlcul de la caiguda de tensió en un circuit trifàsic de corrent altern 

és: 

∆𝑈 =
𝑙 ∙ 𝐼

𝜌 ∙ 𝑆
 

On: 
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➢ 𝑙 = Longitud de Càlcul (m) 

➢ 𝜌 = Conductivitat del conductor (𝑚/𝛺 ∙ 𝑚𝑚²) 

➢ 𝐼 = Intensitat (A) 

➢ ∆𝑈 = Caiguda de tensió (V) 

➢ 𝑆 = Secció del conductor (𝑚𝑚²) 

La conductivitat del conductor depèn de la temperatura del mateix. Per calcular la temperatura 

del conductor utilitzarem la hipòtesi que l'augment de temperatura respecte a la temperatura 

ambient és proporcional al quadrat del valor eficaç d’intensitat. Seguint aquesta hipòtesi, 

l'expressió que ens permetrà calcular la temperatura del conductor és: 

𝑇 = 𝑇𝑎𝑚𝑏 + (𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) ∙ (
𝐼

𝐼𝑚𝑎𝑥
)

2

 

On: 

➢ 𝑇 = Temperatura de operació del conductor (ºC) 

➢ 𝑇𝑎𝑚𝑏 = Temperatura ambient (40ºC) 

➢ 𝑇𝑚𝑎𝑥 = Temperatura màxima del conductor (90ºC) 

➢ 𝐼 = Intensitat prevista para el conductor (A) 

➢ 𝐼𝑚𝑎𝑥 = Intensitat màxima del conductor en funció del tipus d’instal·lació (A) 

 

Una vegada determinada la temperatura del conductor podrem calcular la conductivitat del 

mateix interpolant amb la taula següent: 

Tª del 

conductor 

(ºC) 

Conductivitat 

(m/Ω*mm²) 

20 56 

70 48 

90 44 
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Per al càlcul de la secció de cable en el recorregut de CA, s'ha agafat el recorregut més 

desfavorable. 

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

 

Com espot observar, la caiguda de tensió, no excedeix del 1,5%. Es pot observar que la secció 

de cable obtinguda per al recorregut entre la caixa de proteccions de corrent altern i el quadre 

general de proteccions, separats per 5 metres, és de 4 mm². 

5.3 ESTUDI DE CÀRREGUES ESCOLA MIQUEL CARRERAS 

L’escola Miquel Carreras té una coberta plana orientada a sud on, tot i no tenir molta 

superfície, hi caben prou plaques com per evitar col·locar-ne a les cobertes inclinades i afectar 

la integració arquitectònica.  

 

 
Foto estat actual coberta 

Segons el certificat de solidesa d’estructura de coberta, emplaçament escola Miquel Carreras 

Carrer Balaguer, 46, 08207 Sabadell, per la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a la 
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coberta, amb número de visat AYK435 amb data 14/05/2018  al col·legi d’aparelladors, 

arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Barcelona: 

Un cop efectuada la inspecció puc confirmar que l’edifici que és objecte d’aquest certificat 

no presenta cap lesió transcendent. Dins els límits que ofereix la inspecció visual 

realitzada i sense tenir en compte la possibilitat que apareguin vicis ocults, certifico que 

l’estructura de la coberta de l’esco Miquel Carreras que es troba situada al carrer 

Balaguer, 46, del municipi de  Sabadell reuneix les condicions de solidesa necessàries per 

a la finalitat a què es vol destinar, tot establint les limitacions de pes per a plaques 

fotovoltaiques de 30 kg/ m², informació mes detallada al annexa CERTIFICATS DE 

SOLIDESA. 

 

Justificació pes llast sol·licitat i carrega màxima admissible al estudi certificat de 

solidesa 

Segons dades subministrades pel fabricant,  l’estructura associada a cada placa fotovoltaica 

porta: 7 llambordes amb un pes cada un: de 3,8kg, això fa un total de 26,6𝑘𝑔/𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎. 

Les plaques tenen una superfície de: 1,64 ∙ 0,992 = 1,63𝑚2, de tal manera que ens queda un 

llast per metre quadrat de: 16,32 𝑘𝑔/𝑚2 , superior als 14𝑘𝑔/𝑚2 sol·licitats  al apartat 8.2 pes 

dels llasts necessaris en les cobertes planes per l’acció del vent. 

Per altra banda, si al pes del llast l’hi sumem el pes de cada una de las plaques (19kg), ens 

dona un total de: 45,6𝑘𝑔/𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎, tenint en compte les mides de las plaques i la separació entre 

elles, ens queda una superfície de 1,64 ∙ (0,932 + 0,350) = 2,102𝑚2 per placa, això dona un 

pes de 21,69 𝑘𝑔/𝑚2, mes el de l’estructura (7,5𝑘𝑔/𝑚2), resulta un pes total de 29,19𝑘𝑔/𝑚2 

inferior als 30𝑘𝑔 de càrrega màxima admissible indicat al certificat de solidesa.  
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5.4 PRESSUPOST ESCOLA MIQUEL CARRERAS 

Resum  

 5 ESCOLA MIQUEL CARRERAS   

    5.1 CAMP DE CAPTACIÓ . 16.461,23 

    5.2 CABLEJAT I CANALITZACIONS . 2.027,20 

    5.3 PROTECCIONS DE CORRENT CONTINU . 347,75 

    5.4 PROTECCIONS DE CORRENT ALTERN . 420,62 

    5.5 POSADA  A TERRA . 384,15 

    5.6 SISTEMA DE MONITORATGE . 798,20 

    5.7 LEGALITZACIÓ . 1.250,00 

  Total 5 ESCOLA MIQUEL CARRERAS ..........: 21.689,15 

Amidaments 

 Pressupost parcial nº 5: ESCOLA MIQUEL CARRERAS 

  Subcapítol 5.1: CAMP DE CAPTACIÓ 

  

5.1.1 U Mòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 280 Wp, amb marc 

d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, 

amb una eficàcia mínima del 17.0%, col·locat amb suport sobre terra i teulada plana 

    Total u  ..............: 54,000 

  

5.1.2 U Subministrament i instal.laciód'inversor per a instal·lació fotovoltaica FRONIUS SYMO 15,0-3-M de 15kW o 

equivalent, amb interface Manager i web server incorporat, trifàsic, potencia nominal de sortida 15000 W, 

rendiment màxim de 98,1%, grau de protecció IP-65 

    Total u  ..............: 1,000 

  
5.1.3 U Subministrament d'estructura de suport per a cobeta plana formada per perfils d'alumini anoditzat del tipus 

C40 o similar amb una inclinació de 15º i llast de 18kg/m2 

    Total u  ..............: 54,000 

  Subcapítol 5.2: CABLEJAT I CANALITZACIONS 

  
5.2.1 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 

1 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 

    Total m  ..............: 420,000 

  
5.2.2 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de 

secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 

    Total m  ..............: 48,000 
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5.2.3 M Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports 

horitzontals amb elements de suport 

    Total m  ..............: 120,000 

  
5.2.4 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a 

compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment 

    Total m  ..............: 20,000 

  

5.2.5 M Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a 

l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada 

i muntat superficialment 

    Total m  ..............: 12,000 

  

5.2.6 M Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a 

l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada 

i muntat superficialment 

    Total m  ..............: 44,000 

  Subcapítol 5.3: PROTECCIONS DE CORRENT CONTINU 

  
5.3.1 U Tallacircuit amb fusible cilíndric de 10 A, unipolar, amb portafusible articulat de 14x51 mm i muntat 

superficialment 

    Total u  ..............: 6,000 

  
5.3.2 U Protector per a sobretensions transitòries, bipolar (1P+N), de 20kA d'intensitat màxima transitòria, de 2 mòduls 

DIN de 18 mm d'amplària, col·locat 

    Total u  ..............: 3,000 

  5.3.3 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a dues fileres de dotze mòduls i muntada superficialment 

    Total u  ..............: 1,000 

  Subcapítol 5.4: PROTECCIONS DE CORRENT ALTERN 

  

5.4.1 U Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 

sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, 

construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, 

muntat en perfil DIN 

    Total u  ..............: 1,000 

  
5.4.2 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 

A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

    Total u  ..............: 1,000 

  
5.4.3 U Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 

mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat 

    Total u  ..............: 1,000 

  5.4.4 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a dues fileres de dotze mòduls i muntada superficialment 

    Total u  ..............: 1,000 

  Subcapítol 5.5: POSADA  A TERRA 
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5.5.1 M Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de 

secció 1 x 6 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en canal 

    Total m  ..............: 195,000 

  Subcapítol 5.6: SISTEMA DE MONITORATGE 

  

5.6.1 M Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de 

poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama 

segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal 

    Total m  ..............: 14,000 

  5.6.2 1 Switch conmutador de red de 4 ports Gigabit RJ-45, 10/100/1000 Mbps, xassís metál·lic 

    Total 1  ..............: 1,000 

  5.6.3 U Armari de polièster de 400x300x200 mm, amb tapa fixa, muntat superficialment 

    Total u  ..............: 1,000 

  
5.6.4 U Subministrament i instal.lació d'element de monitoratge Fronius Smart Meter 50kA3 o equivalent, amb tres 

transformadors d'intensitat 100/5 

    Total u  ..............: 1,000 

  Subcapítol 5.7: LEGALITZACIÓ 

  5.7.1 U Projecte de legalització 

    Total u  ..............: 1,000 

Pressupost desglossat 

 Pressupost parcial nº 5: ESCOLA MIQUEL CARRERAS 

  Subcapítol 5.1: CAMP DE CAPTACIÓ 

  

5.1.1 U Mòdul fotovoltaic policrist., aïllada/connex.xarxa, 

280Wp,alum.anodit.prot.vidre tremp., caixa connex.,precablejat 

connec., 17.0%,col.suport s/terra i teulada plana 

54,000 125,00 6.750,00 

  
5.1.2 U Invers.p/inst.fotov.,connex.xarxa,trif.,15000W,rend.96.5-97%,IP-

65,col. 

1,000 4.155,17 4.155,17 

  

5.1.3 U Subministrament d'estructura de suport per a cobeta plana formada 

per perfils d'alumini anoditzat del tipus C40 o similar amb una 

inclinació de 15º i llast de 18kg/m2 

54,000 102,89 5.556,06 

  Total subcapítol 5.1.- CAMP DE CAPTACIÓ: 16.461,23 

  Subcapítol 5.2: CABLEJAT I CANALITZACIONS 

  5.2.1 M Cable 0,6/1 kV ZZ-F (AS), 1x4mm2,col.canal/safata 420,000 0,74 310,80 

  5.2.2 M Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x4mm2,col.canal/safata 48,000 3,20 153,60 

  5.2.3 M Safata reixa acer electrozincat,30mmx100mm,col.s/sup.horitz. 120,000 10,66 1.279,20 
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5.2.4 M Tub rígid acer 

galv.,DN=32mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,unió 

endollada+munt.superf. 

20,000 4,95 99,00 

  
5.2.5 M Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió 

endollada+munt.superf. 

12,000 2,55 30,60 

  
5.2.6 M Tub rígid PVC,DN=32mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió 

endollada+munt.superf. 

44,000 3,50 154,00 

  Total subcapítol 5.2.- CABLEJAT I CANALITZACIONS: 2.027,20 

  Subcapítol 5.3: PROTECCIONS DE CORRENT CONTINU 

  5.3.1 U Tallacircuit cil.10A (I),portafus.articul.14x51mm,munt.superf. 6,000 8,53 51,18 

  5.3.2 U Protectorp/sobret.transit.,bipol.(1P+N),20kA,,2 mòd.DIN,col. 3,000 85,16 255,48 

  5.3.3 U Caixa p/quadre distrib.,plàst.,2x12mòduls,munt.superf. 1,000 41,09 41,09 

  Total subcapítol 5.3.- PROTECCIONS DE CORRENT CONTINU: 347,75 

  Subcapítol 5.4: PROTECCIONS DE CORRENT ALTERN 

  
5.4.1 U Interruptor 

dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0.03A,fix.inst.,4mòd.DIN,munt.perf.DIN 

1,000 174,72 174,72 

  
5.4.2 U Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA 

corbaC,(4P),tall=6000A,4mòd.DIN,munt.perf.DIN 

1,000 69,34 69,34 

  5.4.3 U Protectorp/sobret.transit.,tetrapol.(3P+N),20kA,,4 mòd.DIN,col. 1,000 135,47 135,47 

  5.4.4 U Caixa p/quadre distrib.,plàst.,2x12mòduls,munt.superf. 1,000 41,09 41,09 

  Total subcapítol 5.4.- PROTECCIONS DE CORRENT ALTERN: 420,62 

  Subcapítol 5.5: POSADA  A TERRA 

  5.5.1 M Cable ES07Z1-K (AS), 1x6mm2,col.canal 195,000 1,97 384,15 

  Total subcapítol 5.5.- POSADA  A TERRA: 384,15 

  Subcapítol 5.6: SISTEMA DE MONITORATGE 

  

5.6.1 M Cable transm.dades,4par.,cat.6 

U/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 

60332,col.tub/canal 

14,000 1,27 17,78 

  
5.6.2 1 Switch conmutador de red de 4 ports Gigabit RJ-45, 10/100/1000 

Mbps, xassís metál·lic 

1,000 103,00 103,00 

  5.6.3 U Armari polièster 400x300x200mm,tapa fixa,munt.superf. 1,000 152,42 152,42 

  

5.6.4 U Subministrament i instal.lació d'element de monitoratge Fronius 

Smart Meter 50kA3 o equivalent, amb tres transformadors 

d'intensitat 100/5 

1,000 525,00 525,00 

  Total subcapítol 5.6.- SISTEMA DE MONITORATGE: 798,20 

  Subcapítol 5.7: LEGALITZACIÓ 

  5.7.1 U Projecte de legalització inclou taxes i visats 1,000 1.250,00 1.250,00 
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  Total subcapítol 5.7.- LEGALITZACIÓ: 1.250,00 

  Total pressupost parcial nº 5 ESCOLA MIQUEL CARRERAS : 21.689,15 

Justificació de preus 

 Pressupost parcial nº 5: ESCOLA MIQUEL CARRERAS     

  Subcapítol 5.1: CAMP DE CAPTACIÓ     

  

5.1.1 u Mòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de 

pic 280 Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de 

connexió, precablejat amb connectors especials, amb una eficàcia mínima del 17.0%, 

col·locat amb suport sobre terra i teulada plana 

    

            Sense descomposició     121,36 

      3,000 % Costos indirectes 121,359 3,64 

              Preu total arrodonit per u  . 125,00 

                            

    Són cent  vint-i-cinc Euros 

  

5.1.2 u Subministrament i instal.laciód'inversor per a instal·lació fotovoltaica FRONIUS SYMO 

15,0-3-M de 15kW o equivalent, amb interface Manager i web server incorporat, 

trifàsic, potencia nominal de sortida 15000 W, rendiment màxim de 98,1%, grau de 

protecció IP-65 

    

      2,000 h Oficial 1a electricista 19,460 38,92 

      2,000 h Ajudant electricista 17,510 35,02 

      
1,000 u Invers.p/inst.fotov.,connex.xarxa,trif.,15000W,640V,re

nd.96.5-97%,IP-65 

3.950,000 3.950,00 

      1,000 u P.p.accessoris p/inversor fotovoltaic 9,100 9,10 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 73,940 1,11 

      3,000 % Costos indirectes 4.034,150 121,02 

              Preu total arrodonit per u  . 4.155,17 

                            

    Són quatre mil cent  cinquanta-cinc Euros amb disset cèntims 

  

5.1.3 u Subministrament d'estructura de suport per a cobeta plana formada per perfils 

d'alumini anoditzat del tipus C40 o similar amb una inclinació de 15º i llast de 

18kg/m2 

    

      0,500 h Oficial 1a electricista 19,460 9,73 

      0,500 h Ajudant electricista 17,510 8,76 

      1,000 u Peu estructura 15º 75,070 75,07 
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      8,000 u Adoquí lastrat 3,8kg 0,760 6,08 

      1,000 % Despeses auxiliars mà d'obra 24,570 0,25 

      3,000 % Costos indirectes 99,890 3,00 

              Preu total arrodonit per u  . 102,89 

                            

    Són cent  dos Euros amb vuitanta-nou cèntims 

  Subcapítol 5.2: CABLEJAT I CANALITZACIONS     

  

5.2.1 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-

F (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb 

baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 

    

      0,012 h Oficial 1a electricista 19,460 0,23 

      0,012 h Ajudant electricista 17,510 0,21 

      1,020 m Cable 0,6/1 kV ZZ-F (AS), 1x4mm2 0,260 0,27 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,440 0,01 

      3,000 % Costos indirectes 0,720 0,02 

              Preu total arrodonit per m  . 0,74 

                            

    Són setanta-quatre cèntims 

  

5.2.2 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-

K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb 

baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 

    

      0,012 h Oficial 1a electricista 19,460 0,23 

      0,012 h Ajudant electricista 17,510 0,21 

      1,020 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x4mm2 2,610 2,66 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,440 0,01 

      3,000 % Costos indirectes 3,110 0,09 

              Preu total arrodonit per m  . 3,20 

                            

    Són tres Euros amb vint cèntims 

  
5.2.3 m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, 

col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport 
    

      0,175 h Oficial 1a electricista 19,460 3,41 

      0,088 h Ajudant electricista 17,510 1,54 
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      1,000 m Safata reixa acer electrozincat,30mmx100mm 2,770 2,77 

      
1,000 u P.p.elem.suport p/safat.met.acer electrozincat 

ample=100mm,s/sup.horitz. 

2,560 2,56 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 4,950 0,07 

      3,000 % Costos indirectes 10,350 0,31 

              Preu total arrodonit per m  . 10,66 

                            

    Són deu Euros amb seixanta-sis cèntims 

  

5.2.4 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte 

de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat 

superficialment 

    

      0,044 h Oficial 1a electricista 19,460 0,86 

      0,050 h Ajudant electricista 17,510 0,88 

      

1,020 m Tub rígid acer 

galv.,DN=32mm,impacte=20J,resist.compress.=4000

N,p/endollar 

2,750 2,81 

      1,000 u P.p.accessoris p/tubs rígids acer 0,230 0,23 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,740 0,03 

      3,000 % Costos indirectes 4,810 0,14 

              Preu total arrodonit per m  . 4,95 

                            

    Són quatre Euros amb noranta-cinc cèntims 

  

5.2.5 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 

amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una 

rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment 

    

      0,037 h Oficial 1a electricista 19,460 0,72 

      0,050 h Ajudant electricista 17,510 0,88 

      
1,020 m Tub rígid 

PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N 

0,710 0,72 

      1,000 u P.p.accessoris p/tubs rígids PVC 0,140 0,14 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,600 0,02 

      3,000 % Costos indirectes 2,480 0,07 

              Preu total arrodonit per m  . 2,55 
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    Són dos Euros amb cinquanta-cinc cèntims 

  

5.2.6 m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 

amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una 

rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment 

    

      0,044 h Oficial 1a electricista 19,460 0,86 

      0,050 h Ajudant electricista 17,510 0,88 

      
1,020 m Tub rígid 

PVC,DN=32mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N 

1,460 1,49 

      1,000 u P.p.accessoris p/tubs rígids PVC 0,140 0,14 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,740 0,03 

      3,000 % Costos indirectes 3,400 0,10 

              Preu total arrodonit per m  . 3,50 

                            

    Són tres Euros amb cinquanta cèntims 

  Subcapítol 5.3: PROTECCIONS DE CORRENT CONTINU     

  
5.3.1 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 10 A, unipolar, amb portafusible articulat de 14x51 

mm i muntat superficialment 
    

      0,116 h Oficial 1a electricista 19,460 2,26 

      0,100 h Ajudant electricista 17,510 1,75 

      1,000 u Tallacircuit cilínd.10A,(I),portafus.articul. 14x51mm 3,920 3,92 

      1,000 u P.p.accessoris p/tallacirc.fus.cil. 0,290 0,29 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 4,010 0,06 

      3,000 % Costos indirectes 8,280 0,25 

              Preu total arrodonit per u  . 8,53 

                            

    Són vuit Euros amb cinquanta-tres cèntims 

  
5.3.2 u Protector per a sobretensions transitòries, bipolar (1P+N), de 20kA d'intensitat 

màxima transitòria, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat 
    

      0,300 h Oficial 1a electricista 19,460 5,84 

      0,200 h Ajudant electricista 17,510 3,50 

      

1,000 u Protector 

p/sobret.transit.,bipol.(1P+N),I<=20kA,2mòd.DIN,p/

muntar carril DIN 

72,780 72,78 

      1,000 u P.p.accessoris p/protect.sobretens. 0,420 0,42 



199 
 

   

Projecte executiu impuls instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a xarxa 

interior amb abocament, a 7 edificis municipals de Sabadell 

 A05- Escola M. Carreras │Febrer 2019 

 

 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,340 0,14 

      3,000 % Costos indirectes 82,680 2,48 

              Preu total arrodonit per u  . 85,16 

                            

    Són vuitanta-cinc Euros amb setze cèntims 

  
5.3.3 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a dues fileres de dotze mòduls i 

muntada superficialment 
    

      0,025 h Oficial 1a electricista 19,460 0,49 

      0,025 h Ajudant electricista 17,510 0,44 

      
1,000 u Caixa p/quadre distrib.,plàst.,2 

fil.x12mòduls,p/munt.superf. 

37,510 37,51 

      1,000 u P.p.accessoris caixa p/quadre distrib. 1,440 1,44 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,930 0,01 

      3,000 % Costos indirectes 39,890 1,20 

              Preu total arrodonit per u  . 41,09 

                            

    Són quaranta-u Euros amb nou cèntims 

  Subcapítol 5.4: PROTECCIONS DE CORRENT ALTERN     

  

5.4.1 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, 

tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test 

incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la 

norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil 

DIN 

    

      0,500 h Oficial 1a electricista 19,460 9,73 

      0,200 h Ajudant electricista 17,510 3,50 

      

1,000 u Interruptor 

dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0.03A,fix.inst.,4mòd.DIN

,p/munt.perf.DIN 

155,820 155,82 

      1,000 u P.p.accessoris p/interr.difer. 0,380 0,38 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 13,230 0,20 

      3,000 % Costos indirectes 169,630 5,09 

              Preu total arrodonit per u  . 174,72 

                            

    Són cent  setanta-quatre Euros amb setanta-dos cèntims 
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5.4.2 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba 

C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls 

DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

    

      0,230 h Oficial 1a electricista 19,460 4,48 

      0,200 h Ajudant electricista 17,510 3,50 

      
1,000 u Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA 

corbaC,(4P),tall=6000A,,4mòd.DIN p/munt.perf.DIN 

58,800 58,80 

      1,000 u P.p.accessoris p/interr.magnetot. 0,420 0,42 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 7,980 0,12 

      3,000 % Costos indirectes 67,320 2,02 

              Preu total arrodonit per u  . 69,34 

                            

    Són seixanta-nou Euros amb trenta-quatre cèntims 

  
5.4.3 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20kA d'intensitat 

màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat 
    

      0,300 h Oficial 1a electricista 19,460 5,84 

      0,200 h Ajudant electricista 17,510 3,50 

      

1,000 u Protector 

p/sobret.transit.,tetrapol.(3P+N),I<=20kA,4mòd.DIN,

p/muntar carril DIN 

121,620 121,62 

      1,000 u P.p.accessoris p/protect.sobretens. 0,420 0,42 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,340 0,14 

      3,000 % Costos indirectes 131,520 3,95 

              Preu total arrodonit per u  . 135,47 

                            

    Són cent  trenta-cinc Euros amb quaranta-set cèntims 

  
5.4.4 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a dues fileres de dotze mòduls i 

muntada superficialment 
    

      0,025 h Oficial 1a electricista 19,460 0,49 

      0,025 h Ajudant electricista 17,510 0,44 

      
1,000 u Caixa p/quadre distrib.,plàst.,2 

fil.x12mòduls,p/munt.superf. 

37,510 37,51 

      1,000 u P.p.accessoris caixa p/quadre distrib. 1,440 1,44 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,930 0,01 
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      3,000 % Costos indirectes 39,890 1,20 

              Preu total arrodonit per u  . 41,09 

                            

    Són quaranta-u Euros amb nou cèntims 

  Subcapítol 5.5: POSADA  A TERRA     

  

5.5.1 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació 

ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa 

emissió fums, col·locat en canal 

    

      0,032 h Oficial 1a electricista 19,460 0,62 

      0,032 h Ajudant electricista 17,510 0,56 

      1,020 m Cable ES07Z1-K (AS), 1x6mm2 0,700 0,71 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,180 0,02 

      3,000 % Costos indirectes 1,910 0,06 

              Preu total arrodonit per m  . 1,97 

                            

    Són u Euro amb noranta-set cèntims 

  Subcapítol 5.6: SISTEMA DE MONITORATGE     

  

5.6.1 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 

U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i 

opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat 

sota tub o canal 

    

      0,015 h Oficial 1a muntador 19,460 0,29 

      0,015 h Ajudant muntador 17,530 0,26 

      

1,050 m Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6 

U/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-

EN 60332 

0,640 0,67 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,550 0,01 

      3,000 % Costos indirectes 1,230 0,04 

              Preu total arrodonit per m  . 1,27 

                            

    Són u Euro amb vint-i-set cèntims 

  
5.6.2 1 Switch conmutador de red de 4 ports Gigabit RJ-45, 10/100/1000 Mbps, xassís 

metál·lic 
    

            Sense descomposició     100,00 
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      3,000 % Costos indirectes 100,000 3,00 

              Preu total arrodonit per 1  . 103,00 

                            

    Són cent  tres Euros 

  5.6.3 u Armari de polièster de 400x300x200 mm, amb tapa fixa, muntat superficialment     

      0,250 h Oficial 1a electricista 19,460 4,87 

      0,250 h Ajudant electricista 17,510 4,38 

      1,000 u Armari polièster 400x300x200mm,tapa fixa 133,630 133,63 

      1,000 u P.p.accessoris p/armaris polièster 4,960 4,96 

      1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,250 0,14 

      3,000 % Costos indirectes 147,980 4,44 

              Preu total arrodonit per u  . 152,42 

                            

    Són cent  cinquanta-dos Euros amb quaranta-dos cèntims 

  
5.6.4 u Subministrament i instal.lació d'element de monitoratge Fronius Smart Meter 50kA3 

o equivalent, amb tres transformadors d'intensitat 100/5 
    

            Sense descomposició     509,71 

      3,000 % Costos indirectes 509,709 15,29 

              Preu total arrodonit per u  . 525,00 

                            

    Són cinc-cents vint-i-cinc Euros 

  Subcapítol 5.7: LEGALITZACIÓ     

  5.7.1 u Projecte de legalització     

            Sense descomposició     1.213,59 

      3,000 % Costos indirectes 1.213,592 36,41 

              Preu total arrodonit per u  . 1.250,00 

                            

    Són mil dos-cents cinquanta Euros 
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ANNEX A06 –  

6. CÀLCULS JUSTIFICATIUS ESCOLA AMADEU 

VIVES 

Resum de l’estudi :   

DETALL EQUIPAMENT Escola Amadeu Vives 

POTÈNCIA PROJECTE (kW) 12,6 kWp 

PEC DE PROJECTE (€) Iva no inclòs  18.900,54€ 

POTÈNCIA I NOMBRE MÒDULS 45 mòduls de 280Wp 

POTÈNCIA I NOMBRE INVERSORS 1 inversor de 12kW 

 

Breu descripció dels treballs a realitzar 

Una vegada fetes efectives totes les mesures de seguretat, el primer que caldrà fer serà la 

retirada d’una antena de TV existent i dels seus tirants de subjecció, amb la finalitat de eliminar 

les possibles ombres que es puguin fer sobre l’espai de treball de las plaques fotovoltaiques. 

Per fer efectiva aquesta retirada, es farà servir una plataforma elevadora, de fet aquesta 

plataforma es farà servir també per pujar tot el material i eines susceptibles de ser utilitzades 

durant el temps que duri l’obra. 

Amb l’espai per col·locar les plaques preparat, es començarà la seva col·locació. En acabar es 

col·locarà les safates per on es passaran els cables conductors i a on es faran les connexions de 

les plaques fotovoltaiques, a la mateixa vegada que es posa la safata, s’anirà fen la instal·lació 

del baixant i la instal·lació de la canalització fins a la ubicació del inversor, i fins al quadre 

general de distribució, i  s’instal·laran las caixes per col·locar les proteccions de C.C. i C.A., i per 

el switch de comunicació. Es finalitzarà de passar els cables, es faran les connexions i les 

probes corresponents.  

Tota la instal·lació es realitzarà segons s’hi indica al annexa dels plànols. 

Resum dels passos a seguir : 
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- Retirada antena TV i tirants. 

- Instal·lació de les plaques fotovoltaiques 

- Col·locació de les safates i instal·lació dels cables connectors 

- Connexions corresponents 

- Instal·lació del baixant i de la canalització fins l’inversor i fins quadre general.  

- Instal·lació de les caixes de proteccions CA i CC i switch 

- Finalització instal·lació cables i connexions 

- Proves corresponents 

 

6.1 Dimensionament del camp fotovoltaic Escola Amadeu Vives 

La potència de plaques solars fotovoltaiques instal·lada en la escola Amadeu Vives serà de 

12.600 Wp, per aquesta potència el inversor seleccionat serà el, Fronius Symo 12.5-3-M o 

equivalent, La connexió dels panells fotovoltaics ha de ser tal que permeti als inversors 

funcionar seguint el punt de màxima potència dels mateixos. 

Els inversors trifàsics Fronius Symo, tenen fins a tres entrades de corrent continu associades 

cada una amb el seu corresponent seguidor MPPT independent. Les característiques dels 

inversors són les següents:  
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Els mòduls RECOM 280Wp son panells policristal·lins amb les següents característiques 

tècniques: 

 

Descripció Unitats 

Potència Pic (Pmax) (W) 280 

Tensió màxima pic (Vmpp) (V) 31,69 

Intensitat màxima pic (Impp) (A) 8,84 

Tensió en circuit obert (Voc) (V) 38,78 

Intensitat de curt circuit (Icc) (A) 9,32 

    

Eficiència 17,00% 

Alçada 1640 mm 

Ample 992 mm 

Profunditat 35 mm 

Pes 19 Kg 

 

• Coeficient de temperatura de Voc: -0,33 %/K 

• Coeficient de temperatura de Pmax: -0,40 %/K 

• Coeficient de temperatura de Icc: 0,058 %/K 

 

El dimensionament que es proposa consta de 3 strings formats per 45 mòduls en total. Dins de 

cada string els mòduls formaran una sèrie de 15 mòduls cada una, amb una tensió de 475 V i 

un corrent de 8’84 A, per cada string. Es connectaran directament al inversor ja que té 2 

entrades de corrent continu (A i B) i cada una de aquestes entrades consta de 3 strings, és a dir 

es faran servir 3 string de els 6 que hi ha disponibles. 

En l’esquema unifilar de l’annex “Plànols” s’hi pot veure aquesta connexió de manera detallada. 

La instal·lació consta de 45 mòduls. 

Els paràmetres de treball d’aquesta configuració, aplicant per a cada cas el valor de 

temperatura de cèl·lula més desfavorable són: 
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COMPROVACIÓ Ud. Mòduls FV VALOR (V) CONDICIÓ RESULTAT 

Voltatge Vmpp de mòduls en sèrie en 
condicions STC 

15 475,35 
Ha de estar entre 

320 i 800 V 
OK 

Voltatge Vmpp de mòduls en sèrie a 
Tª de cèl·lula de 70ºC 

15 427,82 
Ha de ser superior 

a 320 V 
OK 

Voltatge Vmpp de mòduls en sèrie a 
Tª de cèl·lula de -10ºC 

15 579,93 
Ha de ser inferior a 

800 V 
OK 

Voltatge Voc de mòduls en sèrie en 
condicions STC 

15 581,70 
Ha de ser inferior a 

1000 V 
OK 

Voltatge Voc de mòduls en sèrie a Tª 
de cèl·lula de 70ºC 

15 533,71 
Ha de ser superior 

a 200 V 
OK 

Voltatge Voc de mòduls en sèrie a Tª 
de cèl·lula de -10ºC 

15 687,28 
Ha de ser inferior a 

1000 V 
OK 

 

Tots els paràmetres estan, per tant, dins els paràmetres de treball de l'inversor. 

 

 

6.2 Càlcul del cablejat Amadeu Vives 

El càlcul del cablejat s'ha realitzat tenint en compte el següents aspectes (segons el REBT): 

• Les caigudes de tensió màximes. 

• Mantenint la intensitat nominal per sota de la intensitat admissible pel cable. 

Segons la ITC-BT-40 del REBT, en el seu apartat 5 "Cables de conexión": "Los cables de conexión 

deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior al 125% de la màxima intensidad 

del generador y la caída de tensión entre el generador y el punto de interconexión a la Red de 

Distribución Pública o a la instalación interior, no será superior al 1,5% para la intensidad 

nominal" 



208 

  

Projecte executiu impuls instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a xarxa 

interior amb abocament, a 7 edificis municipals de Sabadell 

A06- Escola A. Vives │Febrer 2019│Febrer 2019 

 

 

 

Cablejat CC Escola Amadeu Vives 

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

característiques: 

• Conductor de coure estanyat, flexible classe 5 

• Temperatura màxima: 120 ºC 

• No propagador de la flama UNE-EN 60332-1 

• No propagador d’incendi UNE-EN 50266 

• Baixa acidesa i corrosió dels gasos UNE-EN 50267 

• Baixa opacitat dels fums emesos UNE-EN 61034 

• No propagador de la flama IEC 60332-1 

• No propagador d'incendi IEC 60332-3 

• Baixa acidesa i corrosió dels gasos IEC 60754 

• Baixa opacitat dels fums emesos IEC 61034 

• Aïllament: Elastòmer termo-estable lliure d'halògens 

• Coberta exterior: Elastòmer termo-estable lliure d'halògens 

• Tensió nominal: 0,6/1KV en CA i 1,8 KV en CC 

• Ús: Per a la connexió entre plaques fotovoltaiques i entre plaques fotovoltaiques i 

inversor (sistemes de corrent continu). 

Durant el seu recorregut per la coberta els cables s'instal·laran a l'aire mitjançant safata reixada 

amb tapa. Per a avaluar el sobreescalfament que poden patir els cables pel fet d'estar en una 

safata exposada al sol, es considera que la temperatura ambient és de fins a 55ºC. 

Càlcul caiguda de tensió Escola Amadeu Vives 

L'expressió a utilitzar per al càlcul de la caiguda de tensió en corrent continu és: 
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∆𝑈 =
2 ∙ 𝑙 ∙ 𝐼

𝜌 ∙ 𝑆
 

On: 

➢ 𝑙 = Longitud de Càlcul (m) 

➢ 𝜌 = Conductivitat del conductor (𝑚/𝛺 ∙ 𝑚𝑚²) 

➢ 𝐼 = Intensitat (A) 

➢ ∆𝑈 = Caiguda de tensió (V) 

➢ 𝑆 = Secció del conductor (𝑚𝑚²) 

 

La conductivitat del conductor depèn de la temperatura del mateix. A causa que els 

conductors de corrent continu tenen part del seu recorregut per la coberta, encara que 

estiguin dins d'una canal protectora, és previsible que la seva temperatura de funcionament 

sigui superior a la normal, per la qual cosa es tindrà en compte la temperatura dels mateixos 

avaluant-la per a una temperatura ambient de 55ºC . Per calcular la temperatura del conductor 

utilitzarem la hipòtesi que l'augment de temperatura respecte a la temperatura ambienti és 

proporcional al quadrat del valor eficaç de la intensitat. Seguint aquesta hipòtesi, l'expressió 

que ens permetrà calcular la temperatura del conductor és: 

𝑇 = 𝑇𝑎𝑚𝑏 + (𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) ∙ (
𝐼

𝐼𝑚𝑎𝑥
)

2

 

On: 

➢ 𝑇 = Temperatura de operació del conductor (ºC) 

➢ 𝑇𝑎𝑚𝑏 = Temperatura ambient (55ºC) 

➢ 𝑇𝑚𝑎𝑥 = Temperatura màxima del conductor (120ºC) 

➢ 𝐼 = Intensitat prevista para el conductor (A) 

➢ 𝐼𝑚𝑎𝑥 = Intensitat màxima del conductor en funció del tipus d’instal·lació (A) 
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Una vegada determinada la temperatura del conductor podrem calcular la conductivitat del 

mateix interpolant amb la taula següent: 

 

 

Tª del 

conductor 

(ºC) 

Conductivitat 

(m/Ω*mm²) 

20 56 

70 48 

90 44 

 

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

Temperatura 

 

Com es pot observar, s’utilitzarà cable elèctric de 4 mm² per a cadascun dels strings. 

Els cables de corrent continu s’han d’etiquetar de manera que en qualsevol quadre de 

connexions s'observi clarament la polaritat i el subgrup de panells al que pertany aquest cable. 

L'etiquetatge indicarà la polaritat, l'entrada de cada inversor i el numero de l'inversor, amb la 

següent nomenclatura: ±*ExIy (p. ex.: +I1I2 indica pol positiu de l'Entrada 1 de l'Inversor 2). 

Les etiquetes es realitzaran de manera que ni els agents atmosfèrics ni la seva manipulació 

puguin fer-les il·legibles. 

 

Cablejat CA Escola Amadeu Vives 

El cable a utilitzar para CA serà del tipus: 

• Temperatura màxima: 90 ºC 


