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1 Resum del projecte 

Es tracta d’una instal·lació la Llar d’Infants Pit-Roig, a Sant Pere de Vilamajor. Tal i com es mostra a la taula, 

la potència pic de la instal·lació és de 27 kWp i consta de 60 mòduls de 450 Wp. Els valors d’energia auto-

consumida i abocada a la xarxa, juntament amb els valors de percentatge de cobertura i autoconsum són 

únicament de la Llar d’Infants Pit-Roig, ja que no es disposa de les dades de consum dels altres edificis 

municipals. 

DETALL EQUIPAMENT Llar d’Infants Pit-Roig 

POTÈNCIA CONTRACTADA INICIAL (kW) 
P1: 5 kW ; P2: 6 kW ; P3: 6 kW ; P4: 6 kW ; P5: 6 

kW ; P6: 31,05 kW 

ENERGIA ELÈCTRICA CONSUMIDA (kWh) 7.940 kWh/any 

POTÈNCIA NOMINAL GENERADOR FOTOVOLTAIC 
(kWp) 

27 kWp 

POTÈNCIA MÒDULS  I NOMBRE MÒDULS 450 Wp/mòdul i 60 mòduls 

POTÈNCIA NOMINAL INVERSOR (kW) 25 kW 

ENERGIA TOTAL PRODUÏDA PER LA INSTAL·LACIÓ 
(kWh) 

34.571 kWh 

ENERGIA ELÈCTRICA AUTO-CONSUMIDA (kWh) 

* 20% de la generada consumida per l’equipament 
3.884 kWh 

ENERGIA ELÈCTRICA ABOCADA A LA XARXA (kWh) 

* 20% de la generada consumida per l’equipament 
2.140 kWh 

ENERGIA EXCEDENT NO COMPENSADA (kWh) 

* 20% de la generada consumida per l’equipament 
302 kWh 

ENERGIA A DISTRIBUIR ENTRE ALTRES 
EQUIPAMENTS (kWh)     * 80% de la generada 

27.657 kWh 

CAPACITAT NOMINAL DE L’ACUMULADOR (C10 EN 
AH) (SI CORRESPON) 

No aplica 

PEC DE PROJECTE (€) IVA INCLÒS 52.670,10 € 

ESTALVIS €/ANY 10.214,65 €/any 

PERCENTATGE DE COBERTURA (%) (energia total 
produïda per la instal·lació (kWh) / energia elèctrica 
consumida (kWh)) 

87 % 

PERCENTATGE D’AUTOCONSUM(%) (energia elèctrica 
auto-consumida (kWh) / energia elèctrica consumida 
(kWh)) 

53 % 

EMISSIONS DE CO2 EVITADES (TCO2) 5,68 tCO2 

AMORTITZACIÓ SIMPLE SENSE SUBVENCIONS 
(ANYS) 

5 anys 
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2 Dades generals 

2.1 Objecte 

L’objecte del present document és el de descriure la instal·lació fotovoltaica de potència instal·lada de 27 kWp 

i 25 kW de potència nominal a la coberta de la Llar d’Infants Pit-Roig. La instal·lació s’acollirà a una modalitat 

d’autoconsum compartit amb compensació d’excedent. 

2.2 Titular de la instal·lació 

El titular de la instal·lació és l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor. 

2.3 Emplaçament 

La Llar d’infants Pit-Roig està situada a l’avinguda de Sant Elies 18, 08458 Sant Pere de Vilamajor. 

Superfície considerada 278 m2 

Referència Cadastral 9452502DG4195S0001PY 

CUPS ES0031408209091001MD0F 

Coordenades geogràfiques 41º41’ 9.176” N i 2º23’29.189” E 

Alçada 298 m snm 

 

 

Figura 1. Emplaçament de la Llar d’Infants Pit-Roig. 

 

Figura 2. Coberta de la Llar d’Infants Pit-Roig. 
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2.4 Característiques de la instal·lació 

El projecte preveu la instal·lació d’un camp fotovoltaic a la coberta de la llar d’infants Pit-Roig de Sant Pere 

de Vilamajor. Les característiques de d’aquesta instal·lació es mostren a la taula resum del projecte. 

Tal i com s’ha mencionat amb anterioritat, la instal·lació s’acollirà a un règim d’autoconsum col·lectiu amb 

excedents i acollit a compensació segons RD 244/2019 pel qual es regulen totes les condicions 

administratives, tècniques i econòmiques de les modalitat de subministrament amb autoconsum. D’altra banda 

també s’acollirà segons RD 1699/2011 del 18 de novembre pel qual es regula la connexió a xarxa 

d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica de petita potència. 

La present memòria descriu la instal·lació fotovoltaica des del camp generador fins al punt de connexió amb 

la TMF existent de la instal·lació fotovoltaica. 

La connexió dels mòduls es durà a terme mitjançant els connectors ràpids que duen incorporats. Aquests es 

connectaran en sèrie formant cadenes. El dimensionament dels strings s’ha dissenyat de tal manera que la 

tensió d’aquesta es situï al interval MPPT o rang de tensió de l’inversor en el que aquest és capaç de seguir 

el punt de màxima potència, optimitzant així el rendiment de la instal·lació. 

Es disposarà d’una caixa de proteccions amb els següents elements descarregadors de sobretensions tipus 

II per l’entrada d’inversor, seccionadors manuals de càrrega i fusibles de protecció per cada string. A la banda 

de corrent altern i just abans del punt de connexió es disposarà d’un interruptor magnetotèrmic i un diferencial 

que protegiran la derivació individual de la instal·lació. S’allotjaran en una caixa exclusiva de dimensions 

adequades. 

El RD 244/2019 d’autoconsum defineix els equips de mesura que disposaran les instal·lacions segons la 

modalitat d’autoconsum. En el cas de la instal·lació descrita s’haurà de disposar d’almenys un comptador de 

subministrament bidireccional en el punt frontera. 
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Tot seguit s’aporta un resum executiu de la instal·lació fotovoltaica: 

INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM AMB EXCEDENTS I COMPENSACIÓ 

Nom que identifica la instal·lació Llar d’Infants Pit-Roig 

CAMP FOTOVOLTAIC 

Orientació (graus azimut) 70º SO i -110º NE 

Inclinació (graus) 10º 

Número total de mòduls 248 

Tipus de tecnologia Monocristal·lina 

Potència FV instal·lada 27 kWp 

Superfície de captació 133,3 m2 

Pes sobre coberta (mòduls + estructura) 0,12 kN/m2 

INVERSORS 

Número d’inversors 1 

Potència nominal de sortida 25 kWn 

Tensió i freqüència de sortida 230 V / 50 Hz 

Configuració strings 
2 strings 15 mòduls per MPPT 1 

2 strings 15 mòduls per MPPT 2 

INTERCONNEXIÓ AMB XARXA 

Punt interconnexió TMF existent 

Tipus d’interconnexió BT, trifàsica a 400 V 

Tipologia de comptador Bidireccional 

DADES GENERACIÓ 

Estimació energia generada 34,571 kWh 

kWh/kWp/any 1.280 kWh/kWp/any 
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3 Normativa aplicable 

• Real Decret 244/2021, del 21 de desembre, per el qual s’aproven mesures urgents en l’àmbit 

energètic per el foment de la mobilitat elèctrica, l’autoconsum i el desplegament d’energies 

renovables.  

• Real Decret-Llei 23/2020, de 23 de juny, per el qual s’aproven mesures en matèria d’energia i en 

altres àmbits per la reactivació econòmica.  

• Reial Decret 1183/2020, de 29 de desembre, d’accés i connexió a les xarxes de transport i 

distribució d’energia elèctrica. 

• Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i 

econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica. 

• Reial Decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a 

partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus. 

• Reial Decret 1699/2011, de 18 de novembre pel qual es regula la connexió a xarxa d'instal·lacions 

de producció d'energia elèctrica de petita potència. (BOE  núm.  295  publicat el  08/12/2011) 

• Reial Decret 1955/2000, de l'1 de desembre de 2000, que regula les activitats de transport, 

distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia 

elèctrica.  

• Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic pera baixa tensió i 

les seves posteriors modificacions. 

• Reial Decret 1110/2007, de 24 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Unificat de punts de mesura 

del sistema elèctrica.  

• Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació i les seves 

posteriors modificacions. 

• Document Bàsic de Seguretat Estructural -Accions en l’edificació (DB-SE-AE). 

• Document Bàsic de Seguretat d’Us (DB-SUA).  

• Document Bàsic de Seguretat contra Incendis (DB-SI).  

• Reial  Decret  1627/1997,  de  24  d'octubre,  pel  qual  s'estableixen  disposicions  mínimes  de  

seguretat i de salut en les obres de construcció. 

• Reial  decret  486/1997,  de  14  d’abril,  pel  qual  s’estableixen  les  disposicions  mínimes  de  

seguretat  i  salut  als  llocs  de  treball. 

• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 

• Ordenança municipal de condicions de protecció contra incendis 

• Instrucció  tècnica  per  a  l'aplicació  de  criteris  de sostenibilitat en projectes d'obres. 

• Normes Tècniques Particulars d’ENDESA per a instal·lacions de generació elèctrica. 
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4 Descripció de l’edifici i el seu entorn 

4.1 Dades de la coberta de l’edifici 

L’edifici d’objecte disposa d’una coberta plana amb diferents amb acabat de grava. A la coberta, actualment 

hi ha una zona ocupada per les maquines de clima de l’equipament i una altre zona ocupada per una 

instal·lació solar tèrmica que no es troba en funcionament. Abans de començar les obres corresponents a la 

instal·lació fotovoltaica es preveu la retirada de la instal·lació solar tèrmica existent per a poder tenir més espai 

per a col·locar els panells fotovoltaics. 

A la coberta també hi ha una xemeneia, que també s’utilitza com a baixant pel cablejat de les màquines de 

clima de la coberta, de 0,6 m d’alçada, la qual s’haurà de tenir en compte a l’hora de dissenyar la instal·lació 

fotovoltaica per evitar que pugi fer ombres sobre els panells. 

Pel que fa a l’estructura de la coberta, en la inspecció visual que es va realitzar sobre el seu estat no  es van 

observar desperfectes. 

 

Figura 3. Vista de coberta de la llar d’infants Pit-Roig. 

 

Figura 4. Instal·lació solar tèrmica prevista per retirar. 

 

Figura 5. Espai ocupat per les màquines de clima. 
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Figura 6. Xemeneia que fa de baixant del cablejat de les màquines de clima de la coberta. 

4.2 Accessos actuals a coberta 

Actualment, la coberta de grava no disposa de cap tipus d’accés, per tant, serà necessari adequar un accés, 

una escala vertical amb cèrcol perimetral i carro retràctil incorporat. D’altra banda, la coberta tampoc disposa 

de mesures PRL, pel que s’instal·larà una línia de vida fixada en paret a la coberta de grava, mentre que 

s’instal·larà una línia de vida sobre suports a l’altre coberta. Tots aquests elements estaran representats a 

l’annex de plànols del projecte. 

4.3 Instal·lació elèctrica actual 

La llar d’infants Pit-Roig consta d’un subministrament de baixa tensió. La instal·lació disposa d’un quadre 

elèctric general a l’interior de l’edifici i d’una TMF de consums a l’exterior, en un armari al perímetre de la 

parcel·la. 

Es preveu col·locar al TMF de generació necessària per un autoconsum col·lectiu dins del mateix armari on 

hi ha la TMF de consum. Per a fer-ho caldrà reordenar els elements que hi ha ara mateix en aquest armari 

per a tenir més espai. 



PROJECTE EXECUTIU PER AL DISSENY DE LA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM COL·LECTIU DE 27 kWp A 
LA COBERTA DE LA LLAR D’INFANTS PIT-ROIG DE SANT PERE DE VILAMAJOR. Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor. Juliol 

2022 

10 

 

Figura 7. Armari existent de la TMF de consum. 

 

Figura 8. TMF de consum, CPM i CGP de la instal·lació 
elèctrica de l'equipament. 
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5 Elements de la instal·lació fotovoltaica 

5.1 Camp fotovoltaic 

La instal·lació fotovoltaica s’ha dissenyat amb 60 mòduls de 144 cel·les amb tecnologia mono-cristal·lina. Tots 

els mòduls disposaran de certificats i estaran fabricats d’acord al sistema internacional d’administració de 

qualitat i ambient. 

A continuació, es mostren les característiques dels mòduls fotovoltaics emparats en el projecte. 

CARACTERÍSTIQUES DELS MÒDULS FOTOVOLTAICS 

Potència pic 450 kWp 

Tensió màxima de potència 41,52 V 

Intensitat màxima de potència 10,84 A 

Tensió de circuit obert 49,70 V 

Intensitat de curtcircuit 11,36 A 

Tolerància de potència 0 ~+ 5 W 

Nombre de cel·les 144 cel·les 

Material Monocristal·lina  

Longitud 2112 mm 

Amplada 1052 mm 

Espessor 35 mm 

Pes 24,5 kg 

El camp fotovoltaic s’instal·larà sobre coberta plana i s’utilitzarà un sistema de doble orientació amb azimut 

70º SO i -110º NE per tal d’obtenir la màxima producció energètica i instal·lar el màxim nombre de panells, i 

una inclinació respecte la normal de 10º. 

La disposició del camp fotovoltaic sobre coberta es pot veure a l’annex de plànols. 

Al tractar-se d’una instal·lació amb doble orientació, no es preveu una distància mínima entre panells per tal 

d’evitar ombres entre les diferents línies de panells, ja que no es considera necessari. 

5.2 Inversors 

La instal·lació s’ha dissenyat amb 1 inversor de potència de sortida de 25 kW. Tot seguit es mostren les 

principals característiques estàndards d’un model de referència d’inversor amb aquesta potència de sortida: 

DADES D’ENTRADA INVERSOR 25 kW 

Màxima corrent d’entrada 33 A 

Número de seguidors MPPT 2 

Tensió MPP mínima 150 V 

Tensió MPP màxima 1.000 V 

Número d’entrades CC 3 + 3 
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DADES DE SORTIDA INVERSOR 25 kW 

Potència nominal de sortida CA 25 kW 

Màxima corrent de sortida 36,2 A 

Altura 682 mm 

Amplada 661 mm 

Profunditat 264 mm 

Pes 61 kg 

Inversor de 25 kW 

MPPT 1 2 strings de 15 mòduls 

MPPT 2 2 strings de 15 mòduls 

Els inversors realitzen el seguiment del punt de màxima potència (MPPT) en el rang de tensions indicats a la 

taula. Disposen de dos seguidors del punt de màxima potència amb dues àrees d’entrada diferenciada. 

5.3 Proteccions de CC i CA 

5.3.1 Caixa de connexió i protecció de CC 

La caixa de protecció en CC inclou proteccions per a sobretensions i sobreintensitats. Es disposarà d’una 

caixa per agrupar tots els strings que conformen el camp fotovoltaic. A cadascuna de les entrades MPPT de 

l’inversor es connectaran 2 strings i cadascun dels strings serà de 15 mòduls. Cada entrada MPPT de 

l’inversor seleccionat de 25 kW admet 3 entrades de corrent continu, és a dir, un màxim de 3 strings. La caixa 

tindrà un grau de protecció IP65 i cada caixa contindrà les següents: 

- Fusibles per a protegir el pol positiu i negatiu de cada string. Els fusibles seran de 15 A, valor suficient 

per a suportar els corrents de curtcircuit de cada sèrie, unipolars i disposaran de porta fusibles. 

- Un seccionador de càrrega, per poder seccionar cada sub-camp. Aquest seccionador està 

específicament dissenyat per a evitar l’arc elèctric en corrent continu. El tancament es realitza en 

mil·lèsimes de segon, pel que s’evita la possibilitat de produir-se un arc elèctric. 

- Un descarregador de sobretensions de classe II de 40 kA i 1.000 V. 

5.3.2 Caixa de connexió i protecció CA 

Abans del punt de connexió caldrà disposar d’una caixa de connexió i protecció amb els elements necessaris 

per a protegir el costat de corrent altern. 

La caixa de connexió i proteccions contindrà a la coberta: 

- Interruptor automàtic magnetotèrmic trifàsic 4P a la sortida de l’inversor de 50 A amb un poder de tall 

mínim de 6 kA. 

- Interruptor automàtic diferencial per a la instal·lació, amb l’objectiu de protegir les persones de les 

derivacions causades per fallides d’aïllament entre els conductor actius i terra o massa dels aparells. 

La protecció es realitzarà amb un interruptor diferencial toroidal, de classe A, calibrat a una sensibilitat 

30 mA i de 250 A. 

- Descarregador de sobretensions classe II. 

Els càlculs específics tant pel costat de corrent continu com corrent altern, queden plasmats a l’annex 2 de la 

present memòria. 
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5.4 Línies de distribució i ubicació equips elèctrics 

El càlcul de cablejat s’ha realitzat segons el que s’especifica a les instruccions del reglament electrotècnic de 

baixa tensió (REBT). La secció està dissenyada per a les condicions i la intensitat específica de cadascuna 

de les dues parts de la instal·lació (la de CC i la de CA), i sempre sota criteri de que la màxima caiguda de 

tensió sigui menor d’un 1,5 % en ambdues. 

Cal definir dos tipus de cablejat: 

 1. Cablejat per el CC. 

Els cables seran del tipus ZZ-F(AS) 1,8 KVDC, de coure classe 5 per instal·lació mòbil (F). L’aïllament i la 

coberta serà d’elastòmer termoestable lliure d’halògens. Són cables específics per instal·lacions solars 

fotovoltaiques i són capaços de suportar extremes condicions mediambientals. Les principals característiques 

són: 

• Servei mòbil 

• Alta seguretat 

• Treball a alta (120 ºC) i baixa temperatura (-40 ºC) 

• Resistència a l’abrasió 

• Endurança tèrmica per garantir una vida útil de 30 anys 

 2. Cablejat per el CA. 

Aquest cablejat serà del tipus RZ1-K(AS) 0,6/ 1kV. Seran de coure classe 5 per instal·lació fixa (K). L’aïllament 

i la coberta es polietilè reticulat (R) i la coberta es de poliolefina termoplàstica i ignifuga, lliure d’halògens (Z1). 

La temperatura màxima el conductor a servei permanent és de 90 ºC. 

Els criteris per a calcular la secció del cablejat han estat: 

• Caiguda màxima de tensió admissible: caiguda de tensió CC i CA menor a 1,5 % en condicions 

Standard (25 ºC – 1000 W/m2). 

• Intensitat màxima admissible pel cable en servei permanent segons definit el REBT per cada tipus de 

conductor i de canalització. Segons la ITC-BT-40, els cables han estat dimensionats per una intensitat 

no inferior a 125 % de la màxima intensitat generada pel camp fotovoltaic. 

El recorregut s’ha projectat de forma que minimitzi les distàncies per evitar pèrdues per caigudes de tensió. 

A continuació es defineixen les característiques i extensions necessàries de conductor per a realitzar el 

cablejat de la instal·lació per a cada un dels trams definits: 

Tram 1. Cablejat entre els mòduls fotovoltaics fins a les entrades MPPT de l’inversor (passant per la caixa de 

proteccions de CC). Els conductors que connectaran els strings dels mòduls fotovoltaics fins l’entrada del 

MPPT són específics per instal·lacions solars. Presenten una secció de 6 mm2, el color negre farà referència 

al pol negatiu i el color vermell al positiu. Es disposarà de connectors tipus multicontact MC per a la connexió 

entre conductors i mòduls. Aniran per canal sobre suports. 

Tram 2. Cablejat de sortida de l’inversor fins a la caixa de connexions i proteccions CA. Els cables a instal·lar 

en el tram de l’inversor fins al quadre de protecció en corrent altern serà cable amb designació RVZ1-K (AS) 

0,6/1 kW, 4x16 mm2 + 16 T de secció. Aquests aniran per safates sobre suport verticals per l’interior de l’edifici 

i per dins de tub existent en rasa per l’exterior fins a la TMF de generació. 
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Els càlculs específics tant pel costat de corrent continu com corrent altern, queden plasmats a l’annex 2 de la 

present memòria. 

La disposició dels inversors i de les caixes de connexions i proteccions de CC i CA es preveu situar-ho sobre 

una bancada sense ús, en una ubicació molt pròxima al camp fotovoltaic. S’instal·larà un armari per a exteriors 

per protegir els elements de l’impacte de la radiació solar, la pluja o actes vandàlics.  

Situació equips elèctrics 

    

Zona equips elèctrics 
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5.5 Base de càlcul 

A continuació es desenvolupa la metodologia per justificar el dimensionament del cablejat de la instal·lació 

fotovoltaica (strings fotovoltaics). 

Els càlculs per determinar la secció del cablejat es realitzen seguint dos criteris : 

• Criteri per caiguda de tensió. 

• Criteri per la intensitat màxima admissible. 

Les bases per els càlcul relacionats amb aquests dos criteris són les següents: 

5.5.1 Caiguda de tensió 

Línia monofàsica 

𝑆 =
2 ∙ 𝐿 ∙ 𝐼𝑛 ∙ 𝜌𝑐𝑢,90℃
𝑒(%) ∙ 𝑈𝑡𝑟𝑎𝑚

 

On: L: Longitud de cable per a cada string 

𝐼𝑛: Intensitat nominal del mòdul.  

𝜌
𝑐𝑢,90℃

: Resistivitat del coure a la temperatura màxima de 90 ℃ 

𝑒(%): Percentatge de caiguda de tensió admissible en el tram considerat 

𝑈𝑡𝑟𝑎𝑚: Tensió del tram calculat (𝑉𝑀𝑃𝑃 ∙ 𝑁𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙𝑠,𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒) 

Línia trifàsica 

𝑆 =
√3 ∙ 𝐿 ∙ 𝐼𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑒𝑛𝑡 ∙ 𝜌𝑐𝑢,90℃

𝑒(%) ∙ 𝑈𝐿í𝑛𝑖𝑎

 

On: L: Longitud de cable per a cada string 

𝐼𝑛: Intensitat nominal del mòdul.  

𝜌
𝑐𝑢,90℃

: Resistivitat del coure a la temperatura màxima de 90 ℃ 

𝑒(%): Percentatge de caiguda de tensió admissible en el tram considerat 

𝑈𝑙í𝑛𝑖𝑎: Tensió de línia 

Consideracions per a la caiguda de tensió percentual 

La caiguda de tensió percentual admissible pel tram entre un generador (sortida de l’inversor) i la interconnexió 

amb la xarxa de distribució pública o instal·lació anterior no serà superior al 1,5 %. Això faria referència al 

tram del corrent altern segons la ITC-BT-40 del REBT. 

Pel cas del tram de corrent continu (camp fotovoltaic a l’entrada de l’inversor) no hi ha un valor específic de 

caiguda de tensió ni al REBT ni a la norma UNE-HD 603645-52. 

No obstant el plec de condicions tècniques de instal·lacions connectades a xarxa de l’IDAE (PCT-C-REV -

julio 2011) diu en relació la caiguda de tensió percentual en el cablejat de corrent continu: 
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“Los conductores serán de cobre y tendrán la sección adecuada para evitar caídas de tensión y 

calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los conductores deberán tener la 

sección suficiente para que la caída de tensión sea inferior del 1,5 %". 

Per tant, es recomana no superar el 1,5 %. 

Com es pot comprovar a l’Annex de Càlculs, no es supera el límit de caiguda de tensió exposat. Tampoc es 

supera la intensitat admissible pel cable. Així doncs, les seccions definides donen compliment als dos criteris 

exposats anteriorment. 

5.5.2 Intensitat admissible 

Per tal d’accedir als valors d’intensitat màxims admissibles dels conductors s’accedeix a la ITC-BT-19 a la 

taula C-52-1 bis -UNE-HD 60.364-5-52 del REBT. 

 

Taula C-52-bis-1. 

Els conductors considerats són de coure amb un aïllament de polietilè reticulat (XLPE) amb un mètode de 

instal·lació B1. 
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A la intensitat admissible se li ha aplicat els següents factors indicats en la fórmula, recollits en les diferents 

instruccions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió: 

𝐼𝑚𝑎𝑥𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 = 𝐼𝑚𝑎𝑥𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 · 𝑓𝑇 · 𝑓𝑠𝑜𝑙 · 𝑓𝑎

On: 𝑓𝑠: Factor corrector per instal·lacions exposades al sol 

𝑓𝑇: Factor corrector en funció de la temperatura ambient 

𝑓𝑎: Factor corrector per agrupació de cables. 

Tal i com exigeix la ITC-BT-40, la intensitat obtinguda per el criteri de màxima intensitat admissible és el 125% 

de la Intensitat màxima del generador. En aquest cas, la intensitat màxima considerada és la intensitat de 

curt-circuit dels panells per una irradiació de 1.000 W/m2. 

5.6 Equip de monitoratge 

El sistema de monitoratge dels diferents components de la instal·lació s’haurà d’integrar a la plataforma de 

monitoratge Sentilo de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor. Per tal fi, es disposarà dels següents 

elements: 

• DOS ANALITZADORS DE XARXA BIDIRECCIONALS. Aquests dispositius s’instal·laran a les línies

elèctriques generals de la instal·lació receptora i la instal·lació generadora. Disposaran un ponts de

comunicació RS485 per protocol Modbus-RTU.

• RTU DATALOGGER. El dispositiu és un terminal remot de captació de dades que recull la informació

obtinguda del port del comunicació de l’analitzador de xarxa (Modbus-RTU) i de l’inversor fotovoltaic

(Modbus-RTU o Modbus-TCP segons el model). La RTU tindrà una interfície de configuració amigable

que permeti seleccionar les fonts de dades (sensors i dispositius), el protocol de comunicació per font

de dades (Modbus-RTU o Modbus-TCP) i les dades desitjades de cada font de dades. També tindrà

capacitat per a configurar les dades de comunicació amb la instància Sentilo de l’Ajuntament de Sant

Pere de Vilamajor, de seleccionar el component desitjat dins de la Sentilo i d'assignar els codis de

cada sensor seguint la nomenclatura de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor per a instal·lacions

fotovoltaiques. La RTU tindrà també capacitat de datalogger per guardar dades històriques en la seva

memòria i per a cada dada es podrà programar qualsevol de les següents combinacions: simple

enviament, enviament i conservació en memòria, només conservació en memòria. Per poder enviar

la informació a dalt esmentada, la RTU haurà de tenir capacitat de càlcul ja que, amb els dispositius

de mesures esmentats es podran obtenir les dades desitjades només executant uns càlculs senzills.

La RTU comptarà amb un Log d'esdeveniments per poder verificar en qualsevol moment el resultat

de la recollida de les dades de camp i del seu enviament cap a la Sentilo i tindrà la capacitat de

mostrar en temps real els valors recollits en camp per verificar la seva coherència.

• SWITCH. En cas connectar-se a internet mitjançant el router de l’edifici es proveirà un switch amb 4

ports ethernet per a connectar via cable la RTU DATALOGGER, l’inversor fotovoltaic i el router de

l’edifici.

• MODEM 3G (en substitució del SWITCH). En cas de ser necessari es disposarà d’un mòdem/router

3G amb una targeta de dades, per comunicar amb la Sentilo de l’Ajuntament de Sant Pere de

Vilamajor. Comptarà amb ports ethernet per a connectar via cable la RTU DATALOGGER i l’inversor

fotovoltaic.

Els inversors també seran monitoritzats via portal web de la mateixa marca del subministrador de l’inversor o 

similar, al qual s’accedeix com via web. El servidor permet processar les dades que envien els inversors de 
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la instal·lació, arxivant-les i mostrant-les automàticament a internet. El quadre de monitoratge de la instal·lació 

es col·locarà annex al punt de connexió de la xarxa interior.  

5.7 Mode de connexió a la xarxa 

El RD 244/2019, de 5 d’Abril, contempla la possibilitat que les instal·lacions es connectin a xarxa interior del 

consumidors associats mitjançant línies directes o a través de xarxa de distribució/transport. Es preveu un 

autoconsum col·lectiu amb excedents acollits a compensació. El mode connexió que es preveu per tal de 

crear aquest autoconsum col·lectiu entre els diferents equipaments al voltant de la llar d’infants Pit-Roig, en 

un radi de 500 m, és la connexió a la LGA existent. S’acollirà al mecanisme de compensació que permetrà 

compensar els excedents que es generin.  

El RD 244/2019 d’autoconsum defineix els equips de mesura que disposaran les instal·lacions segons la 

modalitat d’autoconsum. En el cas de la instal·lació descrita, s’haurà de disposar d’una TMF fotovoltaica que 

inclogui un comptador bidireccional d’energia neta així com un seccionador de càrrega i fusibles de protecció.  

La distribució dels comptadors serà la que es mostra en el següent esquema:  

 

Figura 9. Esquema de connexió dels comptadors autoconsum col·lectiu amb compensació. Font: IDAE 

 

Aquesta configuració representa un autoconsum col·lectiu on la instal·lació generadora s’ubica en un edifici 

d’un dels consumidors associats i es connecta a la seva xarxa interior (LGA) d’algun dels consumidors. Els 

consumidors associats s’ubiquen a les proximitats, complint amb els criteri de distància que estableix el 

RD244/2019 pels autoconsums a través de xarxa. 

5.8 Instal·lació de xarxa de terra 

Les masses dels panells i l’inversor estaran connectades a la instal·lació a terra, sense modificar les 

condicions de posada a terra de la xarxa de l’empresa distribuïdora. 

L’objectiu de la connexió a terra és derivar la tensió que pogués arribar a les masses de la instal·lació (marcs 

dels mòduls, estructura, etc...) a terra, aconseguint d’aquesta forma una tensió quasi 0. D’aquesta manera, 

s’aconsegueix disminuir el risc d’accident a les persones i/o averies en els equips electrònics. Aquestes 
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mesures consisteixen en la posta a terra de les masses i dispositius de tall per derivació de corrent de defecte 

a terra. La instal·lació de connexió a terra es realitzarà segons les instruccions ITC BT 018 del Reglament i 

es connectarà a la xarxa elèctrica ja existent. Per la connexió a la instal·lació ja existent caldrà connectar un 

conductor de protecció a cada massa dels elements descrits. Es preveu que el pont seccionador estarà 

ubicada a sota del quadre general, a la planta baixa. 
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6 Càlcul de l’acció del vent i anàlisis de sobrecàrregues 

Per a el càlcul de la càrrega exercida per l’acció del vent s’ha tingut en compte la normativa de referència, el 

Codi Tècnic i l’Euro Codi, així com els criteris de fabricants d’estructures. Per contrarestar la succió que 

produirà el vent cal instal·lar contrapesos en l’estructura dels panells. Els càlculs justificatius queden descrits 

a la memòria de càlculs. 

Criteris escollits pel càlcul de sobrecàrregues: 

• Elevació del terreny 

• Categoria de danys (CC1, CC2 i CC3) 

• Vida útil 

• Zona de càrrega de vent segons zona peninsular 

• Categoria del terreny (pressió de velocitat de ràfegues) 

• Càrrega de neu 

• Tipologia de l’entorn 
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7 Adaptació de l’edifici. Estructura de suport 

Per tal d’evitar perforar la coberta i garantir la integració arquitectònica, es planteja l’ús de sistemes de 

muntatge autoportants i de baixes inclinacions aptes per a cobertes planes. Existeix un disseny estandarditzat 

en el mercat que es correspon a aquest sistema. 

Els mòduls aniran fixats a una estructura mitjançant perfils metàl·lics d’alumini, que estarà subjectada per 

contrapesos.  

Es planteja un sistema per fixar el camp fotovoltaic serà el sistema senzill i ràpid que utilitza unions mitjançant 

sistema propi, fet que facilita una segura fixació pel muntatge del camp fotovoltaic. 

El sistema permetrà doble inclinació a 10º i disposarà de tots els elements de l’estructura homologats i 

normalitzats. 

L’estructura actual de la coberta plana haurà de suportar un sobrepès d’una càrrega neta de 0,12 kN/𝒎𝟐. La 

càrrega neta que haurà de suportar per la superfície en quan a només els mòduls és de 11,12 kg/𝑚2. 

Per aquest estudi s’ha tingut en compte diverses configuracions de càrregues com les que es mostren a 

continuació. 

• Estructura estàtica del camp fotovoltaic amb els contrapesos inclosos 

• Mòduls fotovoltaics 

• Càrrega de Neu 

• Càrrega de Vent  

• Càrrega d’ús (Manteniment) 

 

Figura 10. Estructura de suport pel camp fotovoltaic a la llar d’infants Pit-Roig. 

Els principals components de l’estructura estàtica es detallen a continuació: 
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Suports Elevadors 

 

Rails 

 

 

Pletinas de fixació a rails inferiors 

 

Connector de fixació sota suports elevadors 

 

Pletines i “pinses” de subjecció superiors 

 

EPDM 

 

Accessori d’alineació de rails. Ajust de l’espai entre 

carrils 

 

Sistema paravent 
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Els càlculs i anàlisi estructural realitzat per l’estructura es troben a l’annex 3 de la present memòria. 

Pel que fa a la estructura de la coberta, a partir de la inspecció visual i la documentació analitzada no s’ha 

pogut determinar la seva capacitat portant. Així doncs, es recomana realitzar un estudi detallat per tal de 

verificar que la coberta pot assumir la càrrega addicional que implica aquesta instal·lació. 
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8 Compliment de la normativa específica 

8.1 Compliment de la ITC-BT-30. Instal·lacions en locals de 
característiques especials 

Per la seva situació a l’edifici, la instal·lació haurà de complir la normativa que afecta a les instal·lacions a la 

intempèrie. Les mesures a prendre venen donades per la norma BT-30: Instal·lacions en locals de 

característiques especials. En el punt de la instrucció es descriuen les mesures necessàries per a 

instal·lacions que es poden considerar locals mullats, que inclou aquest cas donat que la instal·lació es troba 

a la intempèrie. 

Les canalitzacions seran estanques, utilitzant-se per a terminals, entroncaments i connexions de les mateixes, 

sistemes i dispositius que presenten el grau de protecció corresponent a les projeccions d’aigua, IPX4. Les 

canalitzacions prefabricades tindran el mateix grau de protecció IPX4. En aquest cas, els conductors 

circularan per dins de canals i per la superfície de la coberta. Així doncs, i segons l’especificat a la normativa 

ITC BT-30, aquestes canonades hauran de complir el que s’especifica a la norma ITC BT-21 i disposaran d’un 

grau de corrosió 4. 

8.2 Separació galvànica 

Per a aconseguir una separació galvànica exigida en la instrucció tècnica a la instal·lació, cal consultar la nota 

d’interpretació tècnica de la equivalència de la separació galvànica de la connexió d’instal·lacions generadores 

de baixa tensió publicada pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç . 

Segons la nota, amb la utilització de la separació galvànica es persegueixen els objectius d’aïllar la instal·lació 

generadora, per evitar la transferència de defectes entre la xarxa i la instal·lació, proporcionar seguretat i evitar 

la injecció de corrent continua a la xarxa. La instal·lació en aquest cas és una instal·lació de tipus C1, ja que 

es una instal·lació generadora amb un punt de connexió a la xarxa de distribució de baixa tensió a la que hi 

ha altres circuits de baixa tensió connectats a ella. Un cop que s’ha establert la classificació de la instal·lació, 

s’han de complir les condicions abans citades. 

• Aïllar la instal·lació generadora per a evitar la transferència de defectes entre la xarxa i la instal·lació: 

La transferència de defectes entre la xarxa i la instal·lació es considera resolta , independentment del 

convertidor utilitzat , sempre que es compleixi l’esquema mostrat a la figura 1 de la normativa “NOTA DE 

INTERPRETACIÓN TECNICA DE LA EQUIVALENCIA DE LA SEPARACIÓN GALVÁNICA DE LA 

CONEXIÓN DE INSTALACIONES GENERADORAS EN BAJA TENSIÓN”, aplicant per separat les diferents 

parts de la instal·lació a menys que estiguin juntes. Seguint el diagrama de la nota interpretativa de separació 

galvànica del REBT es pot determinar que s’han de connectar les masses dels panells fotovoltaics i inversors 

al born de posada a terra del edifici. 

• Proporcionar seguretat personal 

Es complirà el que s’explica a la norma ITC-BT-24 sobre proteccions contra contactes directe i indirecte. 

• Evitar la injecció de corrent continu a la xarxa 
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La corrent injectada a la xarxa de distribució  per la instal·lació generadora no serà superior al 0,5 % de la 

corrent nominal de la mateixa. Per justificar el compliment s’haurà de realitzar un assaig que ve definit a la 

pròpia normativa. 
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9 Generació d’energia 

Amb l’ús del software PVsyst s’ha dut a terme la simulació energètica del camp fotovoltaic proposat. Per la 

simulació s’han tingut en compte els paràmetres, tals com la marca i model del panell que s’utilitzarà amb la 

inclinació pertinent, model i potència del inversor, la disposició dels camp fotovoltaic sobre coberta i els 

diferents elements externs que puguin ocasionar ombres. 

A l’annex 4 s’aporta l’informe de la simulació de manera detallada.  

A continuació es mostren els resultat més rellevants que s’han extret de la simulació: 

Energia generada (MWh/any) 34,57 MWh/any 

Producció específica (kWh/kWp/any) 1.280 kWh/kWp/any 

índex de rendiment (%) 82,87 % 

Pèrdues per ombres properes 0,39 % 

Pèrdues per ombres llunyanes 0,25 % 

El perfil de la generació fotovoltaica enfront els consums mensuals queda de la següent manera: 

 

Figura 1. Generació instal·lació llar d’infant Pit-Roig. 

9.1 Consums actuals 

Per a conèixer el consum de l’equipament en el que es preveu la connexió de la instal·lació fotovoltaica el 

client a proporcionat les factures de tot un any per a conèixer les dades de consum de l’equipament que es 

preveu abastir, tant el consum total com el consum diürn. 
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9.1.1 Ponderació % consum col·lectiu 

Al tractar-se d’autoconsum col·lectiu, l’energia produïda per la instal·lació fotovoltaica es podrà destinar a 

l’abastiment de diversos equipaments municipals i d’altres edificis en un radi de 500 m de la instal·lació 

fotovoltaica. 

Per a minimitzar els excedents energètics s’ha estimat que un 20% de l’energia produïda per la instal·lació 

fotovoltaica és la que es destinarà per a l’abastiment de la Llar d’Infants Pit-Roig. Llavors, el 80% restant es 

podrà repartir entre els altres edificis que formin part del contracte d’autoconsum col·lectiu. 

9.2 Estudi energètic de la instal·lació proposada 

S’ha dimensionat una instal·lació fotovoltaica d’una potència de 27 kWp, per tal que pugui ser acceptat a la 

modalitat de subministrament amb autoconsum col·lectiu amb excedent acollit a compensació. 

Donat el consum que presenta l’edifici la proposta d’instal·lació solar fotovoltaica està formada per 60 mòduls 

de 450 Wp de potència i un inversor de 25 kW de potència nominal. 
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Any 2021 Consum total (kWh) 

Gener 686 

Febrer 692 

Març 703 

Abril 537 

Maig 721 

Juny 685 

Juliol 571 

Agost 641 

Setembre 710 

Octubre 734 

Novembre 747 

Desembre 514 

Total 7.940 

Any 2021 Consum diürn (kWh) 

Gener 551 

Febrer 571 

Març 599 

Abril 459 

Maig 633 

Juny 605 

Juliol 492 

Agost 534 

Setembre 583 

Octubre 602 

Novembre 603 

Desembre 414 

Total 6.646 
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El camp solar no ocuparà la totalitat de la coberta disponible. Els panells solars es disposaran tal com es 

mostra en la següent imatge. 

 

Il·lustració 2. Vista 3D de la disposició dels panells a la coberta de l'edifici. 

La instal·lació descrita permet la producció d’energia mostrada a continuació, per al primer any. S’ha estimat 

un nivell d’autoconsum del 70% a l’estiu i un del 80% a l’hivern. Aquestes dades són una suposició basada 

en els consums coneguts amb les factures, per a una major precisió en el càlcul cal disposar de les dades de 

consum horàries. 
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 Consum total 
(kWh) 

20% Energia 
generada 

(kWh) 

Autoconsum 
d’energia 

(kWh) 

Energia 
compensada 

(kWh) 

Excedents no 
compensats 

(kWh)* 

Consum de 
xarxa (kWh) 

Gener 686 269,6 216 54 0 470 

Febrer 692 366,8 293 73 0 398 

Març 703 587,6 470 118 0 233 

Abril 537 703,4 367 276 60 170 

Maig 721 847,4 507 341 0 214 

Juny 685 900,6 423 426 51 262 

Juliol 571 903,6 345 369 191 226 

Agost 641 806 374 432 0 267 

Setembre 710 592,8 466 127 0 244 

Octubre 734 428,8 343 86 0 391 

Novembre 747 274 219 55 0 528 

Desembre 514 233,6 187 47 0 327 

Total 7940 6914,2 4210 2402 302 3730 

* L’estalvi que suposa l’energia compensada mai pot superar el cost de l’energia consumida, encara que s’injecti més 

energia a la xarxa, es per això que poden haver-hi excedents no compensats. Per a disminuir aquest valor es pot ajustar 

el consum horari a la corba de generació de la instal·lació proposada. 
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10 Estudi econòmic 

Amb la modalitat de subministrament amb autoconsum individual amb excedent acollida a compensació es 

obligatori per als consumidors a disposar d’un contracte d’accés amb l’empresa distribuïdora directament i a 

pactar el preu d’injecció de l’energia generada amb la seva comercialitzadora, el qual es considerarà d’uns 

0,198 €/kWh.  

L’estalvi el primer any en el que la instal·lació estarà en funcionament es mostra a la següent taula: 

 Estalvi autoconsum Estalvi compensació 
Estalvi impost 

elèctric 
Estalvi total 

Gener 312,94 € 74,73 € 19,81 € 407,48 € 

Febrer 425,76 € 101,68 € 26,95 € 554,39 € 

Març 682,06 € 162,88 € 43,18 € 888,11 € 

Abril 753,35 € 221,80 € 49,83 € 1.024,98 € 

Maig 928,41 € 268,80 € 61,18 € 1.258,39 € 

Juny 949,53 € 298,39 € 63,77 € 1.311,69 € 

Juliol 926,87 € 287,67 € 62,06 € 1.276,60 € 

Agost 848,20 € 277,07 € 57,50 € 1.182,77 € 

Setembre 685,53 € 165,90 € 43,51 € 894,93 € 

Octubre 497,73 € 118,86 € 31,51 € 648,10 € 

Novembre 318,04 € 75,95 € 20,13 € 414,13 € 

Desembre 271,15 € 64,75 € 17,16 € 353,07 € 

Total 7.599,57 € 2.118,49 € 496,59 € 10.214,65 € 

 

Pel càlcul de l’estudi de viabilitat s’han emprat les següents dades: 

- Preu mig terme d’energia consumida .............................................................................. 0,322 €/kWh 

- Increment preu anual de l’electricitat.............................................................................................. 5 % 

- Pèrdua de rendiment de la instal·lació .......................................................................... 0,55 % (anual) 

Amb aquestes condicions: 

- Inversió inicial ................................................................................................................. 43.529,01 € 

- Retorn ...................................................................................................................................... 5 anys 
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11 Pressupost 

El pressupost d’execució material (PEM) ascendeix a 48.200,12 €. 

El pressupost d’execució per contracte (PEC), aplicant un 13% de despeses generals i un 6% de benefici 

industrial al PEM i IVA exclòs ascendeix a 57.358,15 €. 

 

 

Barcelona, Juny 2022 

Raimon Renau Permanyer. ESITEC. 

Col·legi Enginyers Industrials Catalunya. Col·legiat nº 12.676. 

Carrer de Paris, 207, 5è 1a. 

08008 - BARCELONA
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Valors introduir 27,00 Promotor Resistivitat Criteris càlcul de secció Comprovació per
Caselles per escollir 25,00 Obra Coure I max admisible

1,08 Situació Alumini

Inversor#1 x 25000 1 25000 - 400 36,2 1,25 1,00 1,00 1,00 45,3 50 34641,0 x x x 50 50 1,5% 14,37 16 16 1,35% 1,35% 77 1 77 ok
MPPT 1 x 6750 1 6750 2 622,8 22,72 1,25 1,00 1,00 1,00 28,4 32 19929,6 x x x 1 1 1,5% 0,13 1,5 6 0,03% 0,56% 49 1 49 ok
String#1 x 450 15 6750 - 622,8 11,36 1,25 1,00 1,00 1,00 14,2 16 9964,8 x x x 30 61,5 1,5% 2,06 2,5 6 0,51% 0,51% 49 1 49 ok
String#2 x 450 15 6750 - 622,8 11,36 1,25 1,00 1,00 1,00 14,2 16 9964,8 x x x 32 63,5 1,5% 2,12 2,5 6 0,53% 0,53% 49 1 49 ok
MPPT 2 x 6750 1 6750 2 622,8 22,72 1,25 1,00 1,00 1,00 28,4 32 19929,6 x x x 1 1 1,5% 0,13 1,5 6 0,03% 0,57% 49 1 49 ok
String#3 x 450 15 6750 - 622,8 11,36 1,25 1,00 1,00 1,00 14,2 16 9964,8 x x x 31 62,5 1,5% 2,09 2,5 6 0,52% 0,52% 49 1 49 ok
String#4 x 450 15 6750 - 622,8 11,36 1,25 1,00 1,00 1,00 14,2 16 9964,8 x x x 33 64,5 1,5% 2,16 2,5 6 0,54% 0,54% 49 1 49 ok
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Project summary

Geographical Site
Sant Pere de Vilamajor
Spain

Situation
Latitude
Longitude
Altitude
Time zone

41.69
2.39
294

UTC+1

°N
°E
m

Project settings
Albedo 0.20

Meteo data
Sant Pere de Vilamajor
Meteonorm 8.0 (2003-2017), Sat=100% - Synthetic

System summary

Grid-Connected System Rows as domes east-west

PV Field Orientation
Fixed planes
Tilts/azimuths

2 orientations
10 / -110

10 / 70
°
°

Near Shadings
Linear shadings

User's needs
Unlimited load (grid)

System information
PV Array
Nb. of modules
Pnom total

60
27.00

units
kWp

Inverters
Nb. of units
Pnom total
Pnom ratio

1
25.00
1.080

unit
kWac

Results summary
Produced Energy 34.57 MWh/year Specific production 1280 kWh/kWp/year Perf. Ratio PR 82.87 %

Table of contents
Project and results summary
General parameters, PV Array Characteristics, System losses
Horizon definition
Near shading definition - Iso-shadings diagram
Main results
Loss diagram
Special graphs

2
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6
8
9
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General parameters

Grid-Connected System Rows as domes east-west

PV Field Orientation
Orientation
Fixed planes
Tilts/azimuths

2 orientations
10 / -110

10 / 70
°
°

Sheds configuration
Nb. of sheds
Several orientations

20 units
Models used
Transposition
Diffuse
Circumsolar

Perez
Perez, Meteonorm

separate

Horizon
Average Height 3.5 °

Near Shadings
Linear shadings

User's needs
Unlimited load (grid)

PV Array Characteristics

PV module
Manufacturer
Model

JA Solar
JAM72S20 450/MR/1000V

(Custom parameters definition)
Unit Nom. Power 450 Wp
Number of PV modules
Nominal (STC)

60
27.00

units
kWp

Inverter
Manufacturer
Model

SMA
Sunny Tripower 25000TL-30

(Original PVsyst database)
Unit Nom. Power 25.0 kWac
Number of inverters
Total power

1
25.0

unit
kWac

Array #1 - Orientació SE
Orientation #1
Tilt/Azimuth 10/-110 °
Number of PV modules
Nominal (STC)
Modules

30
13.50

2 Strings x 15

units
kWp
In series

Number of inverters
Total power

1 * MPPT 50%  0.5
12.5

unit
kWac

At operating cond. (50°C)
Pmpp
U mpp
I mpp

12.50
575

22

kWp
V
A

Operating voltage
Pnom ratio (DC:AC)

390-800
1.08

V

Array #2 - Orientació NO
Orientation #2
Tilt/Azimuth 10/70 °
Number of PV modules
Nominal (STC)
Modules

30
13.50

2 Strings x 15

units
kWp
In series

Number of inverters
Total power

1 * MPPT 50%  0.5
12.5

unit
kWac

At operating cond. (50°C)
Pmpp
U mpp
I mpp

12.50
575

22

kWp
V
A

Operating voltage
Pnom ratio (DC:AC)

390-800
1.08

V

Total PV power
Nominal (STC)
Total
Module area

27
60

134

kWp
modules
m²

Total inverter power
Total power
Number of inverters
Pnom ratio

25
1

1.08

kWac
unit

Page 3/10



17/06/22

PVsyst V7.2.16
VC2, Simulation date:
24/03/22 13:38
with v7.2.12

Project: 21250 - Llar d'infants pública Pit-Roig
Variant: Escenari 1

ESITEC Energia S.L. (Spain)

PVsyst Licensed to  ESITEC Energia S.L. (Spain)

Array losses

Thermal Loss factor
Module temperature according to irradiance
Uc (const)
Uv (wind)

20.0
0.0

W/m²K
W/m²K/m/s

DC wiring losses
Global array res.
Global wiring resistance
Loss Fraction

432
216
1.5

mΩ
mΩ
% at STC

Module Quality Loss
Loss Fraction 3.0 %

Module mismatch losses
Loss Fraction 2.0 % at MPP

Strings Mismatch loss
Loss Fraction 0.1 %

IAM loss factor
Incidence effect (IAM): Fresnel smooth glass, n = 1.526

0°

1.000

30°

0.998

50°

0.981

60°

0.948

70°

0.862

75°

0.776

80°

0.636

85°

0.403

90°

0.000
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Horizon definition

Horizon from PVGIS website API, Lat=41°41"9', Long=2°23"28', Alt=m

Average Height
Diffuse Factor

3.5
0.99

° Albedo Factor
Albedo Fraction

0.80
100 %

Horizon profile
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Near shadings parameter

Perspective of the PV-field and surrounding shading scene
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Iso-shadings diagram

Orientation #1

Orientation #2
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Main results

System Production
Produced Energy 34.57 MWh/year Specific production

Performance Ratio PR
1280

82.87
kWh/kWp/year
%

Normalized productions (per installed kWp) Performance Ratio PR

Balances and main results

GlobHor DiffHor T_Amb GlobInc GlobEff EArray E_Grid PR

kWh/m² kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² MWh MWh ratio

January 61.0 26.43 6.75 60.5 54.5 1.377 1.348 0.825

February 80.6 31.16 7.53 80.2 74.6 1.872 1.834 0.847
March 129.3 48.81 10.79 128.6 121.8 3.000 2.938 0.846
April 154.8 66.59 13.20 153.7 147.5 3.592 3.517 0.847
May 189.5 76.11 16.97 188.2 181.2 4.330 4.237 0.834
June 203.7 83.90 21.40 202.3 195.4 4.603 4.503 0.824
July 206.5 80.63 23.91 205.1 197.8 4.620 4.518 0.816
August 183.6 71.76 23.77 182.6 175.8 4.121 4.030 0.817
September 133.8 58.87 20.01 132.9 126.5 3.029 2.964 0.826
October 96.5 41.66 16.75 96.0 90.0 2.191 2.144 0.827
November 61.8 31.36 11.07 61.5 56.1 1.400 1.370 0.826
December 53.6 23.66 7.55 53.4 47.3 1.194 1.168 0.810

Year 1554.8 640.93 15.02 1545.1 1468.6 35.329 34.571 0.829

Legends
GlobHor
DiffHor
T_Amb
GlobInc
GlobEff

Global horizontal irradiation
Horizontal diffuse irradiation
Ambient Temperature
Global incident in coll. plane
Effective Global, corr. for IAM and shadings

EArray
E_Grid
PR

Effective energy at the output of the array
Energy injected into grid
Performance Ratio
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VC2, Simulation date:
24/03/22 13:38
with v7.2.12

Project: 21250 - Llar d'infants pública Pit-Roig
Variant: Escenari 1

ESITEC Energia S.L. (Spain)

PVsyst Licensed to  ESITEC Energia S.L. (Spain)

Loss diagram

Global horizontal irradiation1555 kWh/m²

-0.62% Global incident in coll. plane

-0.39% Far Shadings / Horizon

-0.25% Near Shadings: irradiance loss

-4.34% IAM factor on global

Effective irradiation on collectors1469 kWh/m² * 134 m² coll.

efficiency at STC = 20.18% PV conversion

Array nominal energy (at STC effic.)39.66 MWh

-0.96% PV loss due to irradiance level

-4.47% PV loss due to temperature

-3.00% Module quality loss

-2.10% Mismatch loss, modules and strings

-0.85% Ohmic wiring loss

Array virtual energy at MPP35.33 MWh

-2.14% Inverter Loss during operation (efficiency)

0.00% Inverter Loss over nominal inv. power

0.00% Inverter Loss due to max. input current

0.00% Inverter Loss over nominal inv. voltage

0.00% Inverter Loss due to power threshold

0.00% Inverter Loss due to voltage threshold

Available Energy at Inverter Output34.57 MWh

Energy injected into grid34.57 MWh
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Special graphs

Daily Input/Output diagram

System Output Power Distribution
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SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT
Avinguda de Sant Elies 18, Sant Pere de Vilamajor 08458

Àrea d'Educació,
Barcelona
Diputació

Esports i Joventut
A
00

SITUACIÓ I EMPLAÇAMENTS/E
ISO A3

PROJECTE EXECUTIU
JULIOL 2022

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor
Raimon Renau Permanyer. ESITEC.

ESCOLA MUNICIPAL LLAR D'INFANTS PIT ROIG
PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 27 KWP



COBERTA 1

COBERTA 2
(INSTAL·LACIONS DE CLIMA)

COBERTA 3
(SOLAR TÉRMICA EXISTENT)

XEMENEIA EXISTENT ON HI HA EL BAIXANT
DEL CABLEJAT DESDE LA COBERTA.

ARMARI DE LA TMF
DE CONSUM EXISTENT

LLEGENDA

COBERTA DESOCUPADA

INSTAL·LACIONS DE CLIMA

INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA

RELACIÓ DE SUPERFÍCIES TOTALS:
COBERTA DESOCUPADA 53,56 m2

ZONA INSTAL·LACIONS CLIMA 257,37 m2

INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA 23,41 m2

SUPERFÍCIE TOTAL: 418,11 m2
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Barcelona
Diputació

Esports i Joventut
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ESTAT ACTUAL
PLANTA COBERTA

1/150
ISO A3

PROJECTE EXECUTIU
JULIOL 2022
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Raimon Renau Permanyer. ESITEC.

ESCOLA MUNICIPAL LLAR D'INFANTS PIT ROIG
PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 27 KWP



COBERTA 1

COBERTA 2
(INSTAL·LACIONS DE CLIMA)

COBERTA 3
(SOLAR TÉRMICA EXISTENT)

XEMENEIA EXISTENT ON HI HA EL BAIXANT
DEL CABLEJAT DESDE LA COBERTA.

ARMARI DE LA TMF
DE CONSUM EXISTENT
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ÀMBIT D'ACTUACIÓ
PLANTA COBERTA
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Raimon Renau Permanyer. ESITEC.

ESCOLA MUNICIPAL LLAR D'INFANTS PIT ROIG
PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 27 KWP



   INSTAL·LACIÓ FV
Potència pic mòdul 450 Wp

Num mòduls 60
Dimensions 2112x1052x35 mm

Pes (1 placa) 24,5 kg

Potència Instal·lada 27 kWp

Superfície captació 133,31 m2

Orientació 70º SO i -110º NE

Inclinació 10 °

Num Inversors 1
Potència sortida AC 25 kW

NOTES

LLEGENDA

PANELLS FOTOVOLTAICS AMB INCLINACIÓ DE 10º.

· Cotes en metres
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IMPLANTACIÓ DELS MÒDULS
PLANTA COBERTA
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2,65 1,500,30

0,14

0,08

10°

1 23 4 5

3
1 2

3 4

Perfil BaseBase Antilliscant
EPDM

Pletines cota
inferior mòduls

Pletines de subjecció
superiors

5 Suports elevadors
10 °
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DETALL SISTEMA DE MUNTATGES/E
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PROJECTE EXECUTIU
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Inversor#1 - 25 kW

M
PP

T(
+)

G
N

D

LLEGENDA

String #1

String #2

String #3

String #4
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CANAL PER A LA
RECOLLIDA DE STRINGS

CANAL COL·LOCADA SOBRE SUPORTS
HORITZONTALS PER A LA DISTRIBUCIÓ DEL
CABLEJAT A LA COBERTA DE L'EQUIPAMENT BAIXANT PEL CABLEJAT EXISTENT FINS A LA SALA

ON S'UBICARÀN ELS INVERSORS.
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DISTRIBUCIÓ CABLEJAT
PLANTA COBERTA

1/150
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UBICACIÓ DE L'INVERSOR I LES CAIXES DE
PROTECCIONS CC I CA

BAIXANT PEL CABLEJAT EXISTENT FINS A LA SALA
ON S'UBICARÀN ELS INVERSORS.

CANAL ANCORADA A PARET AMB SUPORTS
HORITZONTALS PER A LA DISTRIBUCIÓ DEL
CABLEJAT DINS DE LA SALA TÈCNICA

BAIXANT EXISTENT INTERIOR A L'EDIFICI ENTRE LA
PRIMERA PLANTA I LA PLANTA PRINCIPAL.
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DISTRIBUCIÓ CABLEJAT
PLANTA PRIMERA
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DISTRIBUCIÓ DEL CABLEJAT DESDE LA
PLANTA PRINCIPAL FINS A LA TMF DE
GENERACIÓ PER TUB SOTERRAT EXISTENT

ARMARI DE LA TMF DE CONSUM  EXISTENT
S'HI COL·LOCARÀ LA NOVA TMF DE
GENERARACIÓ.

BAIXANT EXISTENT INTERIOR A L'EDIFICI ENTRE LA
PRIMERA PLANTA I LA PLANTA PRINCIPAL.

QUADRE DE PROTECCIONS
INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA.
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DISTRIBUCIÓ CABLEJAT
PLANTA BAIXA
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Inversor
de

25 kWp

Caixa
proteccions

CC

CGP

CS

NIVELL SÒL

CANAL DE DISTRIBUCIÓ
CABLEJAT CA
FOTOVOLTAICA
CONNEXIÓ EMBARRAT TMF

CAIXA CA MAGNETO +
DIFERENCIAL

CANALITZACIÓ PROVIENT DE
LA RASA AMB EL CABLEJAT DE
LA INSTAL·LACÓ FOTVOOLTAICA

100 A
BUC 00

TMF-1 EXISTENT

RSTN

TMF-1 FV

80 A

40A/IV
AGRUPAMENT COBERTES

DIF
40/300 mA

1) DETALL ICONNEXIÓ NVERSOR 2) DETALL CONNEXIÓ TMF DE GENERACIÓ
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Inversor#1 - 25 kW

MPPT 1 CGP

CS

CT

XARXA FECSA-ENDESA

CAIXA PROTECCIONS CC

CAIXA DE PROTECCIONS CA

STR#1  x15 15A
ZZ-F/H1Z2Z2-K 1,5 kV-1,8
kV 2x(1x6 mm2)

IA 50A ID 40A
30 mA

RZ1-K (AS) 0,6/1 KV
Cu  4x16 +16T mm2

F 80A
kWh

COMPTADOR FV
BIDIRECCIONAL
FRONTERA

MÒDUL TMF-1 FV

CONNEXIÓ AMB
TMF EXISTENT
ENTRE TRAFOS DE
MESURA I FUSIBLES

kWh

CONSUMS 1

kWh

CONSUMS 2

AUTOCONSUM  COL·LECTIU

STR#2  x15 15A
ZZ-F/H1Z2Z2-K 1,5 kV-1,8
kV 2x(1x6 mm2)

HAN DE PERTRANYER
A LA MATEIXA XARXA
DE DISTRIBUCIÓ

RZ1-K (AS) 0,6/1 KV
Cu  4x16+16T mm2

IA 63A

STR#3  x15 15A
ZZ-F/H1Z2Z2-K 1,5 kV-1,8
kV 2x(1x6 mm2)

STR#4  x15 15A
ZZ-F/H1Z2Z2-K 1,5 kV-1,8
kV 2x(1x6 mm2)

O
RI

EN
TA

C
IÓ

 N
O

MPPT 2

CC1
CC2
CC3

CC1
CC2
CC3

O
RI

EN
TA

C
IÓ

 S
E

Descarregador de sobretensions

LLEGENDA

Fusibles

NOTES

XXX

Seccionador de tall

Interruptor magnetotèmic

Camp fotovoltaic de 27 kWp i 1 inversor de 25 kW.

Interruptor diferencial

Transformador
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ANALITZADOR

VN

VR

VS

VT

IR

IS

IT

P
-

P
+

COM

ANALITZADOR

VN

VR

VS

VT

IR

IS

IT
P

-

P
+

COM

RTU

C
O

M
 2

C
O

M
 3

COM 1 ETH

P
-

P
+

SWITCH

R

S

T

N

INSTAL·LACIÓ
FOTOVOLTAICA

C
O

N
S

U
M

S
E

D
IF

IC
IS

X
A

R
X

A
E

LÈ
C

TR
IC

A

16A

C
A

IX
A

 D
O

B
LE

 A
ÏL

LA
M

E
N

T

LLEGENDA

Ethernet

RS485

RZ1-K
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SISTEMA DE MONITORATGES/E
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100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg

100 kg 100 kg 100 kg 100 kg

100 kg 100 kg

75 kg 75 kg 75 kg

75 kg 75 kg

75 kg

75 kg 75 kg

75 kg 75 kg

50 kg

50 kg

70 kg 70 kg 70 kg 70 kg 70 kg 70 kg

70 kg 70 kg 70 kg 70 kg 70 kg 70 kg

LLEGENDA

2 lloses de 25 kg (2x25 kg)

NOTES

Lloses de formigó de 40x40 cm recolzades segons es mostra
al detall. El pes de les lloses no pot superar els 108 kg.

3 lloses de 25 kg (3x25 kg)

4 lloses de 25 kg (4x25 kg)

2 lloses de 35 kg (2x35 kg)
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DISTRIBUCIÓ DE CONTRAPESOS
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ACCÉS CAMP FV

NOVA LÍNIA DE VIDA CENTRAL A LA
COBERTA PLANA DE GRAVA

Àrea d'Educació,
Barcelona
Diputació

Esports i Joventut
A
13

MESURES PRL
PLANTA COBERTA

1/150
ISO A3

PROJECTE EXECUTIU
JULIOL 2022

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor
Raimon Renau Permanyer. ESITEC.

ESCOLA MUNICIPAL LLAR D'INFANTS PIT ROIG
PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 27 KWP



ANNEX 4 ESTUDI ESTÀTIC 

D’ESTRUCTURA 

  



K2 SYSTEMS GMBH

BASE DE CÁLCULO

PROYECTO:

AUTOR:

FECHA:

21250 - FV Llar d'infants Pit-Roig

ESITEC ENERGIA S.L.

17/06/2022

Sistemas de montaje para instalaciones solares



Sistemas de montaje para instalaciones solares

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre 21250 - FV Llar d'infants Pit-Roig

Sistema de montaje D-Dome 6.10 Xpress

Autor ESITEC ENERGIA S.L.

UBICACIÓN

Dirección Av. de Sant Elies, 18, 08458
Sant Pere de Vilamajor,
Barcelona, España

Elevación de terreno 298,24 m

Tipo de tejado Tejado plano

Método de fijación Contrapeso

Cubierta Plana

Altura del edificio 7,00 m

Altura pretil 0,15 m

Inclinación del tejado 0 °

Distancia mínima al borde 0,60 m

Material Grava

Coeficiente de fricción 0,90
El coeficiente de fricción indicado aquí debe comprobarse en el lugar de montaje. Si el valor obtenido es
inferior, este deberá especificarse aquí para el cálculo del contrapeso.

CARGAS

Código de Diseño UNE EN
Categoría de daños Vida útilCC2 25 años

qp,25Presión de velocidad de
ráfagas

      = 1,031 kN/m²

skCarga de nieve en suelo       = 0,549 kN/m²

MÓDULOS

Fabricante Shanghai JA Solar
Technology Co. Ltd.

Cantidad 60

Nombre JAM72S20-450/MR
(1500V)

Rendimiento global 27,000 kWp

Dimensiones LaxAnxAl 2112 x 1052 x 35,00 mm

Peso 24,7 kg

Rendimiento 450 W
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Sistemas de montaje para instalaciones solares

PLAN DE MONTAJE

Dimensiones en [m]

1

2

3

4

5

6

22
,8

8 
m

13,87 m

22
,8

8 
m

13,87 m
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Sistemas de montaje para instalaciones solares
LEYENDA

Distancia al subcampo de módulos contiguo [m]

Distancia al borde del tejado [m]

Cantidad de módulos

Largo/ancho del subcampo de módulos [m]

Distancia entre f ilas [m]

2,28

8,30

0,51

1,04

0,51

8,30

1,18

1,04

1,18

2

4,53

3 6,471

2,28

8,30

0,51

1,04

0,51

8,30

0,51

1,04

0,51

2

4,53

3 6,472

2,28

8,30

1,28

1,04

1,28

8,30

0,51

1,04

0,51

2

4,53

3 6,473

2,28

1,65

0,51

7,69

0,51

1,65

1,22

7,69

1,22

2

4,53

3 6,474

2,28

3,92

0,51

7,69

0,51

3,92

0,51

7,69

0,51

1

2,25

3 6,475
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Sistemas de montaje para instalaciones solares

2,28

3,92

1,25

7,69

1,25

3,92

0,51

7,69

0,51

1

2,25

3 6,476
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Sistemas de montaje para instalaciones solares

PLAN DE CONTRAPESO

46,5
56,0

57,0

57,0

81,0

81,0

1

46,5
55,5

57,0

57,0

81,0

81,0

2

46,5
56,0

57,0

57,0

81,0

81,0

3

46,5
56,0

57,0

57,0

81,0

81,0

4

65,565,5

68,068,0

68,068,0

5

65,565,5

68,068,0

68,068,0

6
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Sistemas de montaje para instalaciones solares

RESULTADOS

CAPACIDAD DE CONTRAPESO

108,0 kgPorter
MiniClamp MC Set 30-50Pletina de módulo
MiniClamp EC Set 30-50Pletina final

VERIFICACIÓN DE USO DEL SISTEMA

Verificación de uso del sistema [%] 90,20Presión
79,11Succión

Cargas en los módulos (Verificación de
seguridad estructural) [Pa]

2007Presión
-1435Succión

Cargas en los módulos (Verificación de
idoneidad de uso) [Pa]

1349Presión
-921Succión

CARGAS ESPECÍFICAS

(Campo de
Índice Número de

elevaciones
(Campo de

Contrapeso [kg]
(Campo de

Carga neta
[kN/m²]

(Campo de
módulos)

(Campo de
módulos)

Peso neto [kg] Carga neta
[kN/m²]

(Superficie del
tejado)

Propio peso
[kN/m²]

--- ---

6 378,5 0,23695,3 ---Subcampo de módulos 1 --- ------

6 378,0 0,23694,8 ---Subcampo de módulos 2 --- ------

6 378,5 0,23695,3 ---Subcampo de módulos 3 --- ------

6 378,5 0,23695,3 ---Subcampo de módulos 4 --- ------

3 403,0 0,38561,4 ---Subcampo de módulos 5 --- ------

3 403,0 0,38561,4 ---Subcampo de módulos 6 --- ------

Todos los bloques --- 0,1230 2319,5 3903,5--- ------

INDICACIONES

- La prueba de la seguridad de la posición y la capacidad de carga del sistema se llevan a cabo
verificando los casos de carga que se levantan y cambian por el viento y por otros cálculos estáticos.
Encontrará una versión corta del informe del túnel de viento y un certificado para los cálculos estáticos
adicionales en nuestra página de inicio.

- Los datos y resultados tienen que ser verificados in situ en cuanto a las condiciones y comprobados
por una persona con la cualificación técnica suficiente. Por favor, tenga en cuenta nuestras 
http://k2-systems.com/es/base-cgu condiciones generales de uso (CGU) disponibles, especialmente el
Art. 2 ("Condiciones técnicas y profesionales en las instalaciones del cliente"), Art. 7 ("Exclusión de
garantías") y Art. 8 ("Exclusión de responsabilidad").
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Sistemas de montaje para instalaciones solares

INFORME DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre 21250 - FV Llar d'infants Pit-Roig

Sistema de montaje D-Dome 6.10 Xpress

Autor ESITEC ENERGIA S.L.

UBICACIÓN

Dirección Av. de Sant Elies, 18, 08458
Sant Pere de Vilamajor,
Barcelona, España

Elevación de terreno 298,24 m

Tipo de tejado Tejado plano

Método de fijación Contrapeso

Cubierta Plana

Altura del edificio 7,00 m

Altura pretil 0,15 m

Inclinación del tejado 0 °

Distancia mínima al borde 0,60 m

Material Grava

Coeficiente de fricción 0,90

CARGAS

Código de Diseño UNE EN

Categoría de daños CC2 Vida útil 25 años

Presión de velocidad de
ráfagas

      = 1,120 kN/m²qp,50

Factor de ajuste de la vida
útil

      = 0,921fw

Presión de velocidad de
ráfagas

      = 1,031 kN/m²qp,25

Entorno Terreno abierto

Carga de nieve en suelo       = 0,549 kN/m²sk

Coeficiente de forma para
nieve

      = 0,800mi

Carga de nieve en el
tejado

      = 0,351 kN/m²si,50

Factor de ajuste de la vida
útil

      = 0,929fs    

Carga de nieve en el
tejado

      = 0,326 kN/m²si,25
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Sistemas de montaje para instalaciones solares

CARGA NETA

Peso módulos GM    = 24,7 kg Peso neto módulo     = 11,12 kg/m²

Peso del sistema de
montaje por área del
módulo

    = 1,7 kg Peso neto sistema de
montaje

    = 0,38 kg/m²

Superficie de módulo AM    = 2,22 m² Carga neta total
(excluyendo lastre)

    = 0,12 kN/m²

COMBINACIONES DE CARGA

Ed = gG,sup * kFl,G * Gk + gQ * kFl,Q * Si,n

Ed = gG,sup * kFl,G * Gk + gQ * kFl,Q * Wk,Presión

Ed = gG,sup * kFl,G * Gk + gQ * kFl,Q * (Wk,Presión + y0,S * Si,n)
Ed = gG,sup * kFl,G * Gk + gQ * kFl,Q * (Si,n + y0,W * Wk,Presión)

Ed = gG,inf * Gk + gQ * kFl,Q * Wk,Succión

Ed = gG,stb * Gk + gQ * kFl,Q * Wk,n,Elevación

Ed = gG,stb * Gk + gQ * kFl,Q * Wk,n,Desplazamiento

Combinación de caso de carga 00:
Combinación de caso de carga 02:
Combinación de caso de carga 03:
Combinación de caso de carga 04:

Combinación de caso de carga 06:

Verificación de elevación:

Verificación del desplazamiento:

IDONEIDAD DE USO

Coeficiente de combinación para viento y0,W 0,60

Coeficiente de combinación para nieve y0,S 0,50

Ed = Gk + Si,n

Ed = Gk + Wk,Presión

Ed = Gk + Wk,Presión + y0,S * Si,n

Ed = Gk + Si,n + y0,W * Wk,Presión

Ed = Gk + Wk,Succión

Combinación de caso de carga 01:

Combinación de caso de carga 02:

Combinación de caso de carga 03:

Combinación de caso de carga 04:

Combinación de caso de carga 06:

Combinación de caso de carga 00: Ed = Gk

EL SISTEMA SE HA VERIFICADO CORRECTAMENTE.
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Sistemas de montaje para instalaciones solares

PRESIÓN MÁXIMA SOBRE EL AISLAMIENTO

INFORMACIÓN GENERAL

Peso propio del sistema gSistema = 0,12 kN/m²
coeficiente aerodinámico cp,Presión = 0,2

DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA EN LA ESTERA DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO POR DEBAJO DE .45 °

Dimensiones 75,3 * 380,0 * 23,1 mm
28614 mm²Aeff = 

Aárea de rango de carga = 2,22 m²
contrapeso máximo GContrapeso = 34,0 kg

DISPERSIÓN DE CARGA EN LA ESTERA PROTECTORA BAJO SD, 45°

Dimensiones 75,3 * 380,0 * 23,1 mm
28614 mm²Aeff = 

Aárea de rango de carga = 1,11 m²
contrapeso máximo GContrapeso = 0,0 kg

COMBINACIONES DE CARGA

Zona Combinación de
caso de carga 0 1

Combinación de
caso de carga 0 2

Combinación de
caso de carga 0 3

Combinación de
caso de carga 0 4

Combinación de
caso de carga 0 5

Combinación de
caso de carga 0 0

51908 36716 52319 61517 ---σEk,aislamiento térmico,D6_10 [Pa] 20700
20128 12532 20333 24932 ---σEk,aislamiento térmico,SD [Pa] 4524

EFECTOS DE CARGAS MUERTAS (SISTEMA FOTOVOLTAICO + BALASTO)

σEk = 
σEk = 

σEk,aislamiento térmico,D6_10

σEk,aislamiento térmico,SD 4524 Pa

20700 Pa

ACCIONES MÁXIMAS (SUMA DE CARGAS MUERTAS Y LAS ACCIONES VARIABLES MÁXIMAS DE VIENTO Y
NIEVE)

max σEk = 61517 Pa
24932 Pamax σEk = 

σEk,aislamiento térmico,D6_10

σEk,aislamiento térmico,SD
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Sistemas de montaje para instalaciones solares

CARGAS DE VIENTO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA ESTRUCTURA

According to wind tunnel report by I.F.I. Institut für Industrieaerodynamik GmbH

INFORMACIÓN GENERAL

Carga neta 0,26 kN/m²gk,Sistema, contrapeso incluido = 

Área de tejado cubierto con módulos A = aprox. 145,63 m²
Número total de módulos 60
Número de módulos del área del borde 60
Número de módulos del área media 0

COEFICIENTES AERODINÁMICOS

Cp, Presión según EN 1991-1-4

CF,x,promediado -0,07

CF,y,promediado 0,01
Corrección de la distancia al borde kSlxy = 1

1,03kp = Pretil- coeficiente de corrección

PRESIÓN HORIZONTAL

Wk,F,y = 0,010 kN/m²
Wk,F,x = 0,030 kN/m²

PRESIÓN VERTICAL

Wk,Presión - según EN 1991-1-4
gk,Sistema, contrapeso incluido = 0,26 kN/m²

si - según EN 1991-1-3

Comentario:
Las cargas de viento verticales del tejado plano dependen principalmente de su efecto de desplazamiento y
se mantendrán iguales con un sistema fotovoltaico plano. Se recomienda utilizar los coeficientes
aerodinámicos según DIN EN 1991-1-4 para el dimensionamiento de tejados planos.

11 | 12K2 Base 3.1.31.5ESITEC ENERGIA S.L. | 17/06/2022



Sistemas de montaje para instalaciones solares

LISTA COMPLETA DE ARTÍCULOS (TEJADO 1)

No. de artículoDescripción del artículo Cantidad PesoPosición

2003246 40 133,4 kgD-Dome 6.10 Base Set1
2004125 80 24,0 kgDome 6.10 Peak2
2004123 16 3,5 kgDome 6 Connector 195 Set3
2002870 60 0,2 kgK2 Solar Cable Manager4
2002558 80 4,6 kgMiniClamp MC Set 30-505
2002559 80 5,3 kgMiniClamp EC Set 30-506
2003151 72 127,2 kgDome Porter long7
1001643 144 2,5 kgMK28
2001729 144 1,9 kgSocket Head Bolt serrated M8x209

Total 302,6 kg
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21250 FV llar d´infants Pit-Roig

PRESSUPOST Data: 28/06/22 Pàg.: 1

Obra 01 Presupuesto 21250.2

Capítulo 01 ACTUACIONS PRÈVIES

1 PL40Z001 h Lloguer de camió grua per l'elevació del material a la coberta segons
fitxes tècniques aportades en projecte. Elevació de braç de 15 m. (P -
28)

756,00 1,000 756,00

2 EQN2Z001 u Escala metàl·lica vertical fixa amb cèrcol perimetral, amb tubs d'acer
S275JR, de 52 mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90º pel
seus extrems, amb acabat galvanitzat, col·locats encastats en
parament paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra (P - 2)

2.120,66 1,000 2.120,66

3 FDG513N1 m Canalització en paviment de 40 cm d'ample per 60 cm de profunditat
amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre
nominal (Diàmetre exterior) de doble capa, i reblert parcial de rasa
amb sauló compactat al 95% del PM, incloent subministrament del
sauló, la banda de senyalització. Inclòs la demolició del paviment de
qualsevol tipus, l'excavació de la rasa, transport de terres i runes i
gestió de residus, i reposició de base de formigó i paviment igual al
preexistent. (P - 3)

91,53 25,000 2.288,25

4 EB71-Z001 u Línia d'ancoratge hotitzaontal permanent, homologable de classe C
composta per un cable d'acer de 7 cordons de 19 fils de 33,5 m de
longitud, amb elements terminals amb amortiguador de caigudes i
fixacions, elements de suport intermedis amb fixacions, un tensor de
forueta per a regulació del cable i un terminal manual. Inclou també
elements de subjecció, protecció dels cables, placa de senyalització i
precintes de seguretat. Completament instal·lada i en funcionament. (P
- 1)

2.370,90 1,000 2.370,90

TOTAL Capítulo 01.01 7.535,81

Obra 01 Presupuesto 21250.2

Capítulo 02 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Título 3 01 MÒDULS

1 PGE1Z001 u Subministrament i instal·lació de mòdul fotovoltaic de potència de pic
450 Wp, amb 144 cèl·lules monocristalines, de 2112x1052x35 mm,
tensió circuit obert 49,7 V, Intensitat de curtcircuit 11,36 A amb marc
d'alumini anoditzat, protecció frontal amb vidre trempat de 3,2mm de
gruix i tractament antireflectiu de la superfície, tancament posterior
estanc amb làmina de polièster d'alta resistència, caixa de connexió i
precablejat amb connectors especials, eficàcia del 20,3%. (P - 25)

216,44 60,000 12.986,40

TOTAL Título 3 01.02.01 12.986,40

Obra 01 Presupuesto 21250.2

Capítulo 02 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Título 3 02 ESTRUCTURES

1 PGE1Z003 u Subministrament i instal·lació d'estructura d'alumini per a mòduls
fotovoltaics instal·lat sobre coberta plana, amb els mòduls orientats a
doble orientació, formant l'estructura un triangle amb angle d'inclinació
entre la coberta i el mòdul de 9º.
Inclou petit material i accessoris necessaris per la completa fixació de
l'estructura a la coberta segons projecte tècnic. (P - 26)

4.737,03 1,000 4.737,03

2 P9FAZ004 u Subministrament i col·locació sobre sistema de muntatge de llosa de
formigó prefabricada de dimensions 40 cmx40 cm x9 cm i 25 kg de

9,16 82,000 751,12

EUR

21250 FV llar d´infants Pit-Roig

PRESSUPOST Data: 28/06/22 Pàg.: 2

pes. (P - 13)

3 P9FAZ005 u Subministrament i col·locació sobre sistema de muntatge de llosa de
formigó prefabricada de dimensions 40 cmx40 cm x13 cm i 35 kg de
pes. (P - 14)

10,84 36,000 390,24

TOTAL Título 3 01.02.02 5.878,39

Obra 01 Presupuesto 21250.2

Capítulo 02 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Título 3 03 INVERSOR

1 PGE2Z005 u Inversor de connexió a xarxa, trifàsic, potència nominal de sortida
25.000 W, tensió nominal de sortida 400 V, freqüència 50 Hz, rang de
tensions MPP a potència nominal entre 390 i 800 VDC, , tensió
màxima d'entrada 1000 VDC, rendiment (CE) 98,1%, amb protecció
contra polarització inversa de CC, resistència al curtcircuit de CA,
monitorització de presa de terra/de xarxa, unitat de seguiment de la
corrent residual sensible a la corrent universal, grau de protecció IP65,
col·locat (P - 27)

3.924,41 1,000 3.924,41

TOTAL Título 3 01.02.03 3.924,41

Obra 01 Presupuesto 21250.2

Capítulo 02 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Título 3 04 CABLES DE BT I XARXA DE TERRES

Título 4 01 CABLEJAT

1 PG33-E4CF m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació ZZ-F, construcció segons norma UNE-EN 50618, unipolar,
de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata (P - 23)

2,51 289,800 727,40

2 PG33-E4A6 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 22)

5,45 230,000 1.253,50

TOTAL Título 4 01.02.04.01 1.980,90

Obra 01 Presupuesto 21250.2

Capítulo 02 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Título 3 04 CABLES DE BT I XARXA DE TERRES

Título 4 02 XARXA DE TERRES

1 PG33-E4CF m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació ZZ-F, construcció segons norma UNE-EN 50618, unipolar,
de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata (P - 23)

2,51 40,000 100,40

2 PG33-E4A6 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 22)

5,45 50,000 272,50

EUR



21250 FV llar d´infants Pit-Roig

PRESSUPOST Data: 28/06/22 Pàg.: 3

TOTAL Título 4 01.02.04.02 372,90

Obra 01 Presupuesto 21250.2

Capítulo 02 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Título 3 05 CANALITZACIONS

1 PG25-AZDJ m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 30x 40 mm,
amb 1 compartiment, de color blanc, muntada sobre paraments (P - 19)

9,70 66,700 646,99

2 PG25-AZDP m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x 60 mm,
amb 1 compartiment, de color blanc, muntada sobre paraments (P - 20)

11,29 69,000 779,01

3 PG2O-6SY0 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió roscada i muntat superficialment (P - 21)

6,51 46,000 299,46

4 PGA0001 u Partida alçada (P - 24) 750,00 0,500 375,00

TOTAL Título 3 01.02.05 2.100,46

Obra 01 Presupuesto 21250.2

Capítulo 02 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Título 3 06 EQUIPS DE PROTECCIÓ

Título 4 01 CAIXES DE CONNEXIONS CC

1 PG12Z002 u Instal·lació i subministrament de la caixa de conexió PV modular per
2MPPT, 1 string independent x MPPT (2 entrades, 2 sortides) base i
fusible 20A gPV + seccionador circuit 25 A + protectors sobretensió
clase II tensió màxima 1000 Vdc. Caixa de policarbonat de doble
aïllament clase II apte per un exterior amb elevada resistencia a cops
(IK08). (P - 17)

585,74 1,000 585,74

TOTAL Título 4 01.02.06.01 585,74

Obra 01 Presupuesto 21250.2

Capítulo 02 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Título 3 06 EQUIPS DE PROTECCIÓ

Título 4 02 CAIXES DE CONNEXIONS CA

1 PG11Z003 u Instal·lació i subministrament de la caixa modular de connexió
equipada amb protecció automàtica, diferencial, sobretensions i
comptador d'energia. Interruptor automàtic 4 pola 50A corba C poder
de tall 10 kA - UNE-EN-60898-1. Interruptor diferencial tetrapolar tipus
A i sensibilitat 30mA per corrents alternes amb components de
contínua, superimmunitzat contra trets intempestius 5kA,
UNE-EN-61008-1. Protector de sobretensions clase II In 20kA Imax
40kA Up 1,5 kV UNE-EN 61643-11 amb protecció fusible asociada.
Caixa en policarbonat de doble aïllament clase II apte per us exterior
amb elevada resistència a cops (IK08).  (P - 16)

1.065,05 1,000 1.065,05

TOTAL Título 4 01.02.06.02 1.065,05

Obra 01 Presupuesto 21250.2

Capítulo 02 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Título 3 06 EQUIPS DE PROTECCIÓ

EUR
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PRESSUPOST Data: 28/06/22 Pàg.: 4

Título 4 03 CPM

1 PG1D-H9VR u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament
trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència
entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de
mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure
els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de
160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense
protecció diferencial, col·locat superficialment (P - 18)

606,57 1,000 606,57

TOTAL Título 4 01.02.06.03 606,57

Obra 01 Presupuesto 21250.2

Capítulo 02 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Título 3 07 COMUNICACIONS

1 PFE4Z008 u Elements monitorització i connexió a Sentilo. Inclou RTU amb
comunicació RS485, dos analitzadors de xarxa trifàsics bidireccionals
amb RS 485, i proteccions pertinents, tot muntat en caixa de doble
aïllament en carril DIN. Inclou posada en funcionament, configuració i
generació de pantalles a la plataforma SENTILO (P - 15)

3.284,24 1,000 3.284,24

2 PP43Z009 u Cable RS485 per connexió entre receptor de senyal i concentrador de
senyal per a optimitzadors. Inclou subministrament i instal·lació. (P -
29)

2,98 60,000 178,80

TOTAL Título 3 01.02.07 3.463,04

Obra 01 Presupuesto 21250.2

Capítulo 03 LEGALITZACIÓ I PROJECTE AS-BUILT

1 LEGEZ001 u Partida per l'elaboració del certificat final per tècnic competent.
Realització de butlletins.
Realització d'instàncies (declaració de responsable), formularis (elec1,
elec5) i la resta de documentació per la sol·licitud de verificació i
inscripció en el registre.
Tramitació de la sol·licitud de verificació i inscripció en el registre.
Presència de tècnic comptent i instal·lador registrat en les
verificacions.
Inclou tràmit, gestió i visita d'una entitat de control.
Projecte as-built de les instal·lacions executades. (P - 9)

2.698,50 1,000 2.698,50

2 JEPFZ003 u Jornada per a execució de les proves finals de servei i verificació de
les mesures de seguretat de la instal·lació solar fotovoltaica, segons
exigències del Projecte i del REBT (P - 7)

661,50 1,000 661,50

3 JIESZ005 u Evaluació de riscos laborals segons criteris TERSA realitzats per un
servei de prevenció (P - 8)

525,00 1,000 525,00

TOTAL Capítulo 01.03 3.885,00

Obra 01 Presupuesto 21250.2

Capítulo 04 GESTIÓ RESIDUS

EUR
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1 P2R2-EU9U m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 10)

25,71 10,000 257,10

2 P2R6-4I4J m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P
- 11)

8,98 10,000 89,80

3 P2RA-EU2N m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 12)

23,60 3,000 70,80

TOTAL Capítulo 01.04 417,70

Obra 01 Presupuesto 21250.2

Capítulo 05 SEGURETAT I SALUT

1 XPAUZ001 PA Partida alçada de seguretat i salut en l'obra (P - 30) 2.295,25 1,000 2.295,25

TOTAL Capítulo 01.05 2.295,25

Obra 01 Presupuesto 21250.2

Capítulo 06 SENYALITZACIÓ

1 HBBAZ001 u Senyalització informativa permanent en l'edifici per risc elècctric i per
facilitar les tasques de salvament i extinció d'incendis dels equips
d'extinció d'incendis i salvaments segons requisits del document
annexat i guia tècnica 1.12 del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis
i Salvaments.  (P - 4)

420,00 1,000 420,00

2 HBBAZ002 u Avisos d'escala segons criteris del Departament de comunicació de
BIMSA. (P - 5)

367,50 1,000 367,50

3 HBBAZ003 u Lletrer informatiu de la instal·lació FV segons les directrius de l'AEB.
Inclou la contractació del disseny i maquetejat, així com la realització i
col·locació segons les indicacions de la DO i la propietat. (P - 6)

315,00 1,000 315,00

TOTAL Capítulo 01.06 1.102,50

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 28/06/22 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  ACTUACIONS PRÈVIES 7.535,81

Capítulo 01.02  INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA 32.963,86

Capítulo 01.03  LEGALITZACIÓ I PROJECTE AS-BUILT 3.885,00

Capítulo 01.04  GESTIÓ RESIDUS 417,70

Capítulo 01.05  SEGURETAT I SALUT 2.295,25

Capítulo 01.06  SENYALITZACIÓ 1.102,50

Obra 01 Presupuesto 21250.2 48.200,12

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
48.200,12

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto 21250.2 48.200,12

48.200,12

EUR
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AMIDAMENTS Data: 28/06/22 Pàg.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO 21250.2
Capítulo 01  ACTUACIONS PRÈVIES

1 PL40Z001 h Lloguer de camió grua per l'elevació del material a la coberta segons fitxes tècniques aportades en projecte.
Elevació de braç de 15 m.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EQN2Z001 u Escala metàl·lica vertical fixa amb cèrcol perimetral, amb tubs d'acer S275JR, de 52 mm de diàmetre, treballats
al taller, plegats 90º pel seus extrems, amb acabat galvanitzat, col·locats encastats en parament paredat amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FDG513N1 m Canalització en paviment de 40 cm d'ample per 60 cm de profunditat amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè
de 90 mm de diàmetre nominal (Diàmetre exterior) de doble capa, i reblert parcial de rasa amb sauló compactat
al 95% del PM, incloent subministrament del sauló, la banda de senyalització. Inclòs la demolició del paviment
de qualsevol tipus, l'excavació de la rasa, transport de terres i runes i gestió de residus, i reposició de base de
formigó i paviment igual al preexistent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte T m
2 Sortida edifici a TMF de generació 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

4 EB71-Z001 u Línia d'ancoratge hotitzaontal permanent, homologable de classe C composta per un cable d'acer de 7 cordons
de 19 fils de 33,5 m de longitud, amb elements terminals amb amortiguador de caigudes i fixacions, elements de
suport intermedis amb fixacions, un tensor de forueta per a regulació del cable i un terminal manual. Inclou
també elements de subjecció, protecció dels cables, placa de senyalització i precintes de seguretat.
Completament instal·lada i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 21250.2
Capítulo 02  INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
Título 3 01  MÒDULS

1 PGE1Z001 u Subministrament i instal·lació de mòdul fotovoltaic de potència de pic 450 Wp, amb 144 cèl·lules
monocristalines, de 2112x1052x35 mm, tensió circuit obert 49,7 V, Intensitat de curtcircuit 11,36 A amb marc
d'alumini anoditzat, protecció frontal amb vidre trempat de 3,2mm de gruix i tractament antireflectiu de la
superfície, tancament posterior estanc amb làmina de polièster d'alta resistència, caixa de connexió i precablejat
amb connectors especials, eficàcia del 20,3%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MPPT1 T u
2 String 1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 String 2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
5 MPPT2 T u
6 String 3 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
7 String 4 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 28/06/22 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 60,000

Obra 01 PRESUPUESTO 21250.2
Capítulo 02  INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
Título 3 02  ESTRUCTURES

1 PGE1Z003 u Subministrament i instal·lació d'estructura d'alumini per a mòduls fotovoltaics instal·lat sobre coberta plana, amb
els mòduls orientats a doble orientació, formant l'estructura un triangle amb angle d'inclinació entre la coberta i el
mòdul de 9º.
Inclou petit material i accessoris necessaris per la completa fixació de l'estructura a la coberta segons projecte
tècnic.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona T
2 Coberta badalot 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P9FAZ004 u Subministrament i col·locació sobre sistema de muntatge de llosa de formigó prefabricada de dimensions 40
cmx40 cm x9 cm i 25 kg de pes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona T u nº
2 Contrapesos 2x25kg 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Contrapesos 3x25kg 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#
4 Contrapesos 4x25kg 12,000 4,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,000

3 P9FAZ005 u Subministrament i col·locació sobre sistema de muntatge de llosa de formigó prefabricada de dimensions 40
cmx40 cm x13 cm i 35 kg de pes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona T u nº
2 Contrapesos 3x35kg 12,000 3,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

Obra 01 PRESUPUESTO 21250.2
Capítulo 02  INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
Título 3 03  INVERSOR

1 PGE2Z005 u Inversor de connexió a xarxa, trifàsic, potència nominal de sortida 25.000 W, tensió nominal de sortida 400 V,
freqüència 50 Hz, rang de tensions MPP a potència nominal entre 390 i 800 VDC, , tensió màxima d'entrada
1000 VDC, rendiment (CE) 98,1%, amb protecció contra polarització inversa de CC, resistència al curtcircuit de
CA, monitorització de presa de terra/de xarxa, unitat de seguiment de la corrent residual sensible a la corrent
universal, grau de protecció IP65, col·locat

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 21250.2
Capítulo 02  INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
Título 3 04  CABLES DE BT I XARXA DE TERRES
Título 4 01  CABLEJAT

1 PG33-E4CF m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció segons norma
UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Strings T ml nº cond
2 String 1 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#
3 String 2 32,000 2,000 64,000 C#*D#*E#*F#
4 String 3 31,000 2,000 62,000 C#*D#*E#*F#
5 String 4 33,000 2,000 66,000 C#*D#*E#*F#
7 Mermes P 15,000 37,800 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 289,800

2 PG33-E4A6 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram T ml nº cond
2 Sortida inversor a TMF de generació 50,000 4,000 200,000 C#*D#*E#*F#
4 Mermes P 15,000 30,000 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 230,000

Obra 01 PRESUPUESTO 21250.2
Capítulo 02  INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
Título 3 04  CABLES DE BT I XARXA DE TERRES
Título 4 02  XARXA DE TERRES

1 PG33-E4CF m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció segons norma
UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram T ml
2 Coberta de grava 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 PG33-E4A6 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram T ml nº cond
2 Sortida inversor a TMF de generació 50,000 1,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01 PRESUPUESTO 21250.2
Capítulo 02  INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
Título 3 05  CANALITZACIONS

1 PG25-AZDJ m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 30x 40 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, muntada
sobre paraments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram T ml
2 Recollida strings 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#
4 Mermes P 15,000 8,700 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 66,700

2 PG25-AZDP m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x 60 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, muntada
sobre paraments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram T ml
2 Costat CC 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 Costat CA 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
5 Mermes P 15,000 9,000 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 69,000

3 PG2O-6SY0 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram T ml
2 Coberta badalot 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 Coberta de grava 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

4 PGA0001 u Partida alçada

AMIDAMENT DIRECTE 0,500

Obra 01 PRESUPUESTO 21250.2
Capítulo 02  INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
Título 3 06  EQUIPS DE PROTECCIÓ
Título 4 01  CAIXES DE CONNEXIONS CC

EUR
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AMIDAMENTS Data: 28/06/22 Pàg.: 5

1 PG12Z002 u Instal·lació i subministrament de la caixa de conexió PV modular per 2MPPT, 1 string independent x MPPT (2
entrades, 2 sortides) base i fusible 20A gPV + seccionador circuit 25 A + protectors sobretensió clase II tensió
màxima 1000 Vdc. Caixa de policarbonat de doble aïllament clase II apte per un exterior amb elevada
resistencia a cops (IK08).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 21250.2
Capítulo 02  INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
Título 3 06  EQUIPS DE PROTECCIÓ
Título 4 02  CAIXES DE CONNEXIONS CA

1 PG11Z003 u Instal·lació i subministrament de la caixa modular de connexió equipada amb protecció automàtica, diferencial,
sobretensions i comptador d'energia. Interruptor automàtic 4 pola 50A corba C poder de tall 10 kA -
UNE-EN-60898-1. Interruptor diferencial tetrapolar tipus A i sensibilitat 30mA per corrents alternes amb
components de contínua, superimmunitzat contra trets intempestius 5kA, UNE-EN-61008-1. Protector de
sobretensions clase II In 20kA Imax 40kA Up 1,5 kV UNE-EN 61643-11 amb protecció fusible asociada. Caixa
en policarbonat de doble aïllament clase II apte per us exterior amb elevada resistència a cops (IK08).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 21250.2
Capítulo 02  INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
Título 3 06  EQUIPS DE PROTECCIÓ
Título 4 03  CPM

1 PG1D-H9VR u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a
mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble
aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles
(sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i
160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 21250.2
Capítulo 02  INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
Título 3 07  COMUNICACIONS
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1 PFE4Z008 u Elements monitorització i connexió a Sentilo. Inclou RTU amb comunicació RS485, dos analitzadors de xarxa
trifàsics bidireccionals amb RS 485, i proteccions pertinents, tot muntat en caixa de doble aïllament en carril
DIN. Inclou posada en funcionament, configuració i generació de pantalles a la plataforma SENTILO

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PP43Z009 u Cable RS485 per connexió entre receptor de senyal i concentrador de senyal per a optimitzadors. Inclou
subministrament i instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

Obra 01 PRESUPUESTO 21250.2
Capítulo 03  LEGALITZACIÓ I PROJECTE AS-BUILT

1 LEGEZ001 u Partida per l'elaboració del certificat final per tècnic competent.
Realització de butlletins.
Realització d'instàncies (declaració de responsable), formularis (elec1, elec5) i la resta de documentació per la
sol·licitud de verificació i inscripció en el registre.
Tramitació de la sol·licitud de verificació i inscripció en el registre.
Presència de tècnic comptent i instal·lador registrat en les verificacions.
Inclou tràmit, gestió i visita d'una entitat de control.
Projecte as-built de les instal·lacions executades.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 JEPFZ003 u Jornada per a execució de les proves finals de servei i verificació de les mesures de seguretat de la instal·lació
solar fotovoltaica, segons exigències del Projecte i del REBT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 JIESZ005 u Evaluació de riscos laborals segons criteris TERSA realitzats per un servei de prevenció

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 21250.2
Capítulo 04  GESTIÓ RESIDUS

1 P2R2-EU9U m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 P2R6-4I4J m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 P2RA-EU2N m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

EUR
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AMIDAMENTS Data: 28/06/22 Pàg.: 7

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESUPUESTO 21250.2
Capítulo 05  SEGURETAT I SALUT

1 XPAUZ001 PA Partida alçada de seguretat i salut en l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 21250.2
Capítulo 06  SENYALITZACIÓ

1 HBBAZ001 u Senyalització informativa permanent en l'edifici per risc elècctric i per facilitar les tasques de salvament i extinció
d'incendis dels equips d'extinció d'incendis i salvaments segons requisits del document annexat i guia tècnica
1.12 del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HBBAZ002 u Avisos d'escala segons criteris del Departament de comunicació de BIMSA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HBBAZ003 u Lletrer informatiu de la instal·lació FV segons les directrius de l'AEB. Inclou la contractació del disseny i
maquetejat, així com la realització i col·locació segons les indicacions de la DO i la propietat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 28/06/22 Pàg.: 1

P-1 EB71-Z001 u Línia d'ancoratge hotitzaontal permanent, homologable de classe C composta per un cable
d'acer de 7 cordons de 19 fils de 33,5 m de longitud, amb elements terminals amb
amortiguador de caigudes i fixacions, elements de suport intermedis amb fixacions, un tensor
de forueta per a regulació del cable i un terminal manual. Inclou també elements de
subjecció, protecció dels cables, placa de senyalització i precintes de seguretat.
Completament instal·lada i en funcionament.

2.370,90 €

(DOS MIL TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-2 EQN2Z001 u Escala metàl·lica vertical fixa amb cèrcol perimetral, amb tubs d'acer S275JR, de 52 mm de
diàmetre, treballats al taller, plegats 90º pel seus extrems, amb acabat galvanitzat, col·locats
encastats en parament paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra

2.120,66 €

(DOS MIL  CENT VINT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-3 FDG513N1 m Canalització en paviment de 40 cm d'ample per 60 cm de profunditat amb 2 tubs corbables
corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal (Diàmetre exterior) de doble capa, i
reblert parcial de rasa amb sauló compactat al 95% del PM, incloent subministrament del
sauló, la banda de senyalització. Inclòs la demolició del paviment de qualsevol tipus,
l'excavació de la rasa, transport de terres i runes i gestió de residus, i reposició de base de
formigó i paviment igual al preexistent.

91,53 €

(NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-4 HBBAZ001 u Senyalització informativa permanent en l'edifici per risc elècctric i per facilitar les tasques de
salvament i extinció d'incendis dels equips d'extinció d'incendis i salvaments segons requisits
del document annexat i guia tècnica 1.12 del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i
Salvaments.

420,00 €

(QUATRE-CENTS VINT EUROS)

P-5 HBBAZ002 u Avisos d'escala segons criteris del Departament de comunicació de BIMSA. 367,50 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-6 HBBAZ003 u Lletrer informatiu de la instal·lació FV segons les directrius de l'AEB. Inclou la contractació
del disseny i maquetejat, així com la realització i col·locació segons les indicacions de la DO i
la propietat.

315,00 €

(TRES-CENTS QUINZE EUROS)

P-7 JEPFZ003 u Jornada per a execució de les proves finals de servei i verificació de les mesures de seguretat
de la instal·lació solar fotovoltaica, segons exigències del Projecte i del REBT

661,50 €

(SIS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-8 JIESZ005 u Evaluació de riscos laborals segons criteris TERSA realitzats per un servei de prevenció 525,00 €

(CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

P-9 LEGEZ001 u Partida per l'elaboració del certificat final per tècnic competent.
Realització de butlletins.
Realització d'instàncies (declaració de responsable), formularis (elec1, elec5) i la resta de
documentació per la sol·licitud de verificació i inscripció en el registre.
Tramitació de la sol·licitud de verificació i inscripció en el registre.
Presència de tècnic comptent i instal·lador registrat en les verificacions.
Inclou tràmit, gestió i visita d'una entitat de control.
Projecte as-built de les instal·lacions executades.

2.698,50 €

(DOS MIL SIS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-10 P2R2-EU9U m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

25,71 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

21250 FV llar d´infants Pit-Roig

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 28/06/22 Pàg.: 2

P-11 P2R6-4I4J m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 5 i fins a 10 km

8,98 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-12 P2RA-EU2N m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

23,60 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-13 P9FAZ004 u Subministrament i col·locació sobre sistema de muntatge de llosa de formigó prefabricada de
dimensions 40 cmx40 cm x9 cm i 25 kg de pes.

9,16 €

(NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-14 P9FAZ005 u Subministrament i col·locació sobre sistema de muntatge de llosa de formigó prefabricada de
dimensions 40 cmx40 cm x13 cm i 35 kg de pes.

10,84 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-15 PFE4Z008 u Elements monitorització i connexió a Sentilo. Inclou RTU amb comunicació RS485, dos
analitzadors de xarxa trifàsics bidireccionals amb RS 485, i proteccions pertinents, tot muntat
en caixa de doble aïllament en carril DIN. Inclou posada en funcionament, configuració i
generació de pantalles a la plataforma SENTILO

3.284,24 €

(TRES MIL DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-16 PG11Z003 u Instal·lació i subministrament de la caixa modular de connexió equipada amb protecció
automàtica, diferencial, sobretensions i comptador d'energia. Interruptor automàtic 4 pola 50A
corba C poder de tall 10 kA - UNE-EN-60898-1. Interruptor diferencial tetrapolar tipus A i
sensibilitat 30mA per corrents alternes amb components de contínua, superimmunitzat contra
trets intempestius 5kA, UNE-EN-61008-1. Protector de sobretensions clase II In 20kA Imax
40kA Up 1,5 kV UNE-EN 61643-11 amb protecció fusible asociada. Caixa en policarbonat de
doble aïllament clase II apte per us exterior amb elevada resistència a cops (IK08).

1.065,05 €

(MIL SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-17 PG12Z002 u Instal·lació i subministrament de la caixa de conexió PV modular per 2MPPT, 1 string
independent x MPPT (2 entrades, 2 sortides) base i fusible 20A gPV + seccionador circuit 25
A + protectors sobretensió clase II tensió màxima 1000 Vdc. Caixa de policarbonat de doble
aïllament clase II apte per un exterior amb elevada resistencia a cops (IK08).

585,74 €

(CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-18 PG1D-H9VR u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual
superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format
per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de
mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense
equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de
tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment

606,57 €

(SIS-CENTS SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-19 PG25-AZDJ m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 30x 40 mm, amb 1 compartiment, de
color blanc, muntada sobre paraments

9,70 €

(NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-20 PG25-AZDP m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x 60 mm, amb 1 compartiment, de
color blanc, muntada sobre paraments

11,29 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-21 PG2O-6SY0 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

6,51 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
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P-22 PG33-E4A6 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

5,45 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-23 PG33-E4CF m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció
segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

2,51 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-24 PGA0001 u Partida alçada 750,00 €

(SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-25 PGE1Z001 u Subministrament i instal·lació de mòdul fotovoltaic de potència de pic 450 Wp, amb 144
cèl·lules monocristalines, de 2112x1052x35 mm, tensió circuit obert 49,7 V, Intensitat de
curtcircuit 11,36 A amb marc d'alumini anoditzat, protecció frontal amb vidre trempat de
3,2mm de gruix i tractament antireflectiu de la superfície, tancament posterior estanc amb
làmina de polièster d'alta resistència, caixa de connexió i precablejat amb connectors
especials, eficàcia del 20,3%.

216,44 €

(DOS-CENTS SETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-26 PGE1Z003 u Subministrament i instal·lació d'estructura d'alumini per a mòduls fotovoltaics instal·lat sobre
coberta plana, amb els mòduls orientats a doble orientació, formant l'estructura un triangle
amb angle d'inclinació entre la coberta i el mòdul de 9º.
Inclou petit material i accessoris necessaris per la completa fixació de l'estructura a la
coberta segons projecte tècnic.

4.737,03 €

(QUATRE MIL SET-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-27 PGE2Z005 u Inversor de connexió a xarxa, trifàsic, potència nominal de sortida 25.000 W, tensió nominal
de sortida 400 V, freqüència 50 Hz, rang de tensions MPP a potència nominal entre 390 i 800
VDC, , tensió màxima d'entrada 1000 VDC, rendiment (CE) 98,1%, amb protecció contra
polarització inversa de CC, resistència al curtcircuit de CA, monitorització de presa de
terra/de xarxa, unitat de seguiment de la corrent residual sensible a la corrent universal, grau
de protecció IP65, col·locat

3.924,41 €

(TRES MIL NOU-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-28 PL40Z001 h Lloguer de camió grua per l'elevació del material a la coberta segons fitxes tècniques
aportades en projecte. Elevació de braç de 15 m.

756,00 €

(SET-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS)

P-29 PP43Z009 u Cable RS485 per connexió entre receptor de senyal i concentrador de senyal per a
optimitzadors. Inclou subministrament i instal·lació.

2,98 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-30 XPAUZ001 PA Partida alçada de seguretat i salut en l'obra 2.295,25 €

(DOS MIL DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
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P-1 EB71-Z001 u Línia d'ancoratge hotitzaontal permanent, homologable de classe C composta per un cable
d'acer de 7 cordons de 19 fils de 33,5 m de longitud, amb elements terminals amb
amortiguador de caigudes i fixacions, elements de suport intermedis amb fixacions, un tensor
de forueta per a regulació del cable i un terminal manual. Inclou també elements de
subjecció, protecció dels cables, placa de senyalització i precintes de seguretat.
Completament instal·lada i en funcionament.

2.370,90 €

BEB71Z001 U Línia d'anclatge hortitzontal permanent homologable de classe C composta per un cabl 1.844,04000 €

Altres conceptes 526,86000 €

P-2 EQN2Z001 u Escala metàl·lica vertical fixa amb cèrcol perimetral, amb tubs d'acer S275JR, de 52 mm de
diàmetre, treballats al taller, plegats 90º pel seus extrems, amb acabat galvanitzat, col·locats
encastats en parament paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra

2.120,66 €

BEQN2Z001 u Escala de gat per accés a coberta 1.994,41000 €

Altres conceptes 126,25000 €

P-3 FDG513N1 m Canalització en paviment de 40 cm d'ample per 60 cm de profunditat amb 2 tubs corbables
corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal (Diàmetre exterior) de doble capa, i
reblert parcial de rasa amb sauló compactat al 95% del PM, incloent subministrament del
sauló, la banda de senyalització. Inclòs la demolició del paviment de qualsevol tipus,
l'excavació de la rasa, transport de terres i runes i gestió de residus, i reposició de base de
formigó i paviment igual al preexistent.

91,53 €

F2R642H0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·laci 5,80558 €

F9365G51 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granul 7,53395 €

F2431120 m3 Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega a m 4,30134 €

F2225232 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SP 3,65060 €

F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunt 8,29948 €

F2194JK1 m2 Demolició de paviment de qualsevol tipus en vorera col·locats sobre formigó, de fins a 5,79816 €

B0322000 m3 Sauló garbellat 1,20000 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11220 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 1,86900 €

F9E1320X m2 Paviment de qualsevol tipus per a vorera, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de macet 25,29221 €

Altres conceptes 27,66748 €

P-4 HBBAZ001 u Senyalització informativa permanent en l'edifici per risc elècctric i per facilitar les tasques de
salvament i extinció d'incendis dels equips d'extinció d'incendis i salvaments segons requisits
del document annexat i guia tècnica 1.12 del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i
Salvaments.

420,00 €

Sense descomposició 420,00000 €

P-5 HBBAZ002 u Avisos d'escala segons criteris del Departament de comunicació de BIMSA. 367,50 €

Sense descomposició 367,50000 €

P-6 HBBAZ003 u Lletrer informatiu de la instal·lació FV segons les directrius de l'AEB. Inclou la contractació
del disseny i maquetejat, així com la realització i col·locació segons les indicacions de la DO i
la propietat.

315,00 €

Sense descomposició 315,00000 €

P-7 JEPFZ003 u Jornada per a execució de les proves finals de servei i verificació de les mesures de seguretat
de la instal·lació solar fotovoltaica, segons exigències del Projecte i del REBT

661,50 €

Sense descomposició 661,50000 €

P-8 JIESZ005 u Evaluació de riscos laborals segons criteris TERSA realitzats per un servei de prevenció 525,00 €

Sense descomposició 525,00000 €
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P-9 LEGEZ001 u Partida per l'elaboració del certificat final per tècnic competent.
Realització de butlletins.
Realització d'instàncies (declaració de responsable), formularis (elec1, elec5) i la resta de
documentació per la sol·licitud de verificació i inscripció en el registre.
Tramitació de la sol·licitud de verificació i inscripció en el registre.
Presència de tècnic comptent i instal·lador registrat en les verificacions.
Inclou tràmit, gestió i visita d'una entitat de control.
Projecte as-built de les instal·lacions executades.

2.698,50 €

Sense descomposició 2.698,50000 €

P-10 P2R2-EU9U m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

25,71 €

Altres conceptes 25,71000 €

P-11 P2R6-4I4J m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 5 i fins a 10 km

8,98 €

Altres conceptes 8,98000 €

P-12 P2RA-EU2N m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

23,60 €

B2RA-28TS t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densi 22,48000 €

Altres conceptes 1,12000 €

P-13 P9FAZ004 u Subministrament i col·locació sobre sistema de muntatge de llosa de formigó prefabricada de
dimensions 40 cmx40 cm x9 cm i 25 kg de pes.

9,16 €

B9FAZ001 u Lossa formigó prefabricada de 40x40cm, g=9cm de forma quadrada 3,90000 €

Altres conceptes 5,26000 €

P-14 P9FAZ005 u Subministrament i col·locació sobre sistema de muntatge de llosa de formigó prefabricada de
dimensions 40 cmx40 cm x13 cm i 35 kg de pes.

10,84 €

B9FAZ002 u Llosa de formigó prefabricada de dimensions 40 cmx40 cm x13cm i 35 kg de pes. 5,50000 €

Altres conceptes 5,34000 €

P-15 PFE4Z008 u Elements monitorització i connexió a Sentilo. Inclou RTU amb comunicació RS485, dos
analitzadors de xarxa trifàsics bidireccionals amb RS 485, i proteccions pertinents, tot muntat
en caixa de doble aïllament en carril DIN. Inclou posada en funcionament, configuració i
generació de pantalles a la plataforma SENTILO

3.284,24 €

BPFE4Z008 u Elements de monitorització i connexió 3.100,00000 €

Altres conceptes 184,24000 €

P-16 PG11Z003 u Instal·lació i subministrament de la caixa modular de connexió equipada amb protecció
automàtica, diferencial, sobretensions i comptador d'energia. Interruptor automàtic 4 pola 50A
corba C poder de tall 10 kA - UNE-EN-60898-1. Interruptor diferencial tetrapolar tipus A i
sensibilitat 30mA per corrents alternes amb components de contínua, superimmunitzat contra
trets intempestius 5kA, UNE-EN-61008-1. Protector de sobretensions clase II In 20kA Imax
40kA Up 1,5 kV UNE-EN 61643-11 amb protecció fusible asociada. Caixa en policarbonat de
doble aïllament clase II apte per us exterior amb elevada resistència a cops (IK08).

1.065,05 €

BPG11Z0031 u Quadre electric CA sortida inversor 986,49000 €

Altres conceptes 78,56000 €

P-17 PG12Z002 u Instal·lació i subministrament de la caixa de conexió PV modular per 2MPPT, 1 string
independent x MPPT (2 entrades, 2 sortides) base i fusible 20A gPV + seccionador circuit 25
A + protectors sobretensió clase II tensió màxima 1000 Vdc. Caixa de policarbonat de doble
aïllament clase II apte per un exterior amb elevada resistencia a cops (IK08).

585,74 €

BPG12Z002 u Caixa de conexió PV modular per 2MPPT, 1 string independent x MPPT (2 entrades, 2 530,00000 €

Altres conceptes 55,74000 €
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P-18 PG1D-H9VR u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual
superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format
per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de
mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense
equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de
tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment

606,57 €

BG1B-H64M u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual 492,90000 €

Altres conceptes 113,67000 €

P-19 PG25-AZDJ m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 30x 40 mm, amb 1 compartiment, de
color blanc, muntada sobre paraments

9,70 €

BGW3-0AHE u Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària fins a 110 mm 0,43000 €

BG23-2IXO m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 30x40 mm, amb 1 compartiment 4,45740 €

Altres conceptes 4,81260 €

P-20 PG25-AZDP m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x 60 mm, amb 1 compartiment, de
color blanc, muntada sobre paraments

11,29 €

BG23-2IXS m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x60 mm, amb 2 compartiment 5,97720 €

BGW3-0AHE u Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària fins a 110 mm 0,43000 €

Altres conceptes 4,88280 €

P-21 PG2O-6SY0 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

6,51 €

BG2O-1KW5 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 3,34560 €

BGWC-09N6 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,24000 €

Altres conceptes 2,92440 €

P-22 PG33-E4A6 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

5,45 €

BG33-G2SW m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS 2,92740 €

Altres conceptes 2,52260 €

P-23 PG33-E4CF m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció
segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

2,51 €

BG33-G30L m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, cons 0,58140 €

Altres conceptes 1,92860 €

P-24 PGA0001 u Partida alçada 750,00 €

Sense descomposició 750,00000 €

P-25 PGE1Z001 u Subministrament i instal·lació de mòdul fotovoltaic de potència de pic 450 Wp, amb 144
cèl·lules monocristalines, de 2112x1052x35 mm, tensió circuit obert 49,7 V, Intensitat de
curtcircuit 11,36 A amb marc d'alumini anoditzat, protecció frontal amb vidre trempat de
3,2mm de gruix i tractament antireflectiu de la superfície, tancament posterior estanc amb
làmina de polièster d'alta resistència, caixa de connexió i precablejat amb connectors
especials, eficàcia del 20,3%.

216,44 €

BPGE1Z001 u Mòdul FV 195,00000 €

Altres conceptes 21,44000 €

P-26 PGE1Z003 u Subministrament i instal·lació d'estructura d'alumini per a mòduls fotovoltaics instal·lat sobre
coberta plana, amb els mòduls orientats a doble orientació, formant l'estructura un triangle
amb angle d'inclinació entre la coberta i el mòdul de 9º.
Inclou petit material i accessoris necessaris per la completa fixació de l'estructura a la
coberta segons projecte tècnic.

4.737,03 €
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BPGE1Z002 u Sistema de muntatge coberta 3.843,18000 €

Altres conceptes 893,85000 €

P-27 PGE2Z005 u Inversor de connexió a xarxa, trifàsic, potència nominal de sortida 25.000 W, tensió nominal
de sortida 400 V, freqüència 50 Hz, rang de tensions MPP a potència nominal entre 390 i 800
VDC, , tensió màxima d'entrada 1000 VDC, rendiment (CE) 98,1%, amb protecció contra
polarització inversa de CC, resistència al curtcircuit de CA, monitorització de presa de
terra/de xarxa, unitat de seguiment de la corrent residual sensible a la corrent universal, grau
de protecció IP65, col·locat

3.924,41 €

BPGE2Z005 u Inversor 25 kW 3.654,00000 €

Altres conceptes 270,41000 €

P-28 PL40Z001 h Lloguer de camió grua per l'elevació del material a la coberta segons fitxes tècniques
aportades en projecte. Elevació de braç de 15 m.

756,00 €

Altres conceptes 756,00000 €

P-29 PP43Z009 u Cable RS485 per connexió entre receptor de senyal i concentrador de senyal per a
optimitzadors. Inclou subministrament i instal·lació.

2,98 €

BPP43Z0090 u Cable RS485 per connexió entre receptors 2,00000 €

Altres conceptes 0,98000 €

P-30 XPAUZ001 PA Partida alçada de seguretat i salut en l'obra 2.295,25 €

Sense descomposició 2.295,25000 €
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 48.200,12

13 % Despeses generals SOBRE 48.200,12...................................................................... 6.266,02

6 % Benefici industrial SOBRE 48.200,12.......................................................................... 2.892,01

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 57.358,15

21 % IVA SOBRE 57.358,15............................................................................................... 12.045,21

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 69.403,36

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

seixanta-nou mil quatre-cents tres euros amb trenta-sis cèntims



ANNEX 6 FITXES TÈCNIQUES 







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

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

SUNNY TRIPOWER 
15000TL / 20000TL / 25000TL
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Rentable
• Rendimiento máximo del 98,4 %
• Aumento del rendimiento sin trabajo 

de montaje gracias a la gestión de 
sombras integrada SMA ShadeFix

Flexible
• Tensión de entrada de CC hasta 

1000 V
• Diseño de plantas perfecto gracias 

al concepto de multistring
• Pantalla opcional

Innovador
• Innovadoras funciones de gestión de 

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

horas del día (Q on Demand 24/7)

Seguro
• Descargador de sobretensión de CC 

integrable (DPS tipo II)

Servicio inteligente con
SMA Smart Connected



SMA SMART CONNECTED

Servicio técnico integrado para un confort absoluto

SMA Smart Connected* es la monitorización gratuita del inversor 
a través de Sunny Portal de SMA. Si se produce un error en un 
inversor, SMA informa de manera proactiva al operador de la 
planta y al instalador. Esto ahorrará valiosas horas de trabajo y 
costes. 

Con SMA Smart Connected el instalador se beneficia del 
diagnóstico rápido de SMA, lo que le permite solucionar los 
errores con rapidez y ganarse la simpatía del cliente con atractivas 
prestaciones adicionales.

ACTIVACIÓN DE SMA SMART CONNECTED
El instalador activa SMA Smart Connected durante el registro de la planta en Sunny Portal y de este modo se 
beneficia de la monitorización automática de inversores por parte de SMA.

MONITORIZACIÓN AUTOMÁTICA DE INVERSORES
Con SMA Smart Connected, SMA se hace cargo de la monitorización de los inversores. SMA supervisa cada 
uno de los inversores de forma automática y permanente para detectar anomalías en el funcionamiento. De este 
modo, los clientes se benefician de la vasta experiencia de SMA.

COMUNICACIÓN PROACTIVA EN CASO DE ERRORES
Tras el diagnóstico y el análisis de un error, SMA informa de inmediato al instalador y al cliente final por correo 
electrónico. Así todas las partes están perfectamente preparadas para corregir el error. Esto minimiza el tiempo 
de parada y, en consecuencia, ahorra tiempo y dinero. Gracias a los informes regulares sobre el rendimiento se 
obtienen valiosas conclusiones adicionales acerca del sistema completo.

SERVICIO DE RECAMBIO
En caso de requerirse un equipo de recambio, SMA suministra automáticamente un nuevo inversor en el plazo 
de 1 a 3 días tras diagnosticarse el error. El instalador puede dirigirse de forma activa al operador de la planta 
para la sustitución del inversor.

SERVICIO DE RENDIMIENTO
El operador de la planta puede exigir un pago compensatorio de parte de SMA si el inversor de recambio no se 
entrega dentro del plazo de 3 días. 

* Para más detalles, véase el documento “Descripción de los servicios: SMA SMART CONNECTED”



Accesorios

Interfaz RS485 
DM-485CB-10

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

Power Control Module
PWCMOD-10

Relé multifunción
MFR01-10

● De serie ○ Opcional — No disponible
Datos en condiciones nominales
Actualizado: 02/2021

Curva de rendimiento

Datos técnicos
Sunny Tripower

15000TL
Sunny Tripower

20000TL
Sunny Tripower

25000TL
Entrada (CC)
Potencia máx. del generador fotovoltaico 27000 Wp 36000 Wp 45000 Wp
Potencia asignada de CC 15330 W 20440 W 25550 W
Tensión de entrada máx. 1000 V 1000 V 1000 V
Rango de tensión MPP/tensión asignada de entrada 240 V a 800 V/600 V 320 V a 800 V/600 V 390 V a 800 V/600 V
Tensión de entrada mín./de inicio 150 V/188 V 150 V/188 V 150 V/188 V
Corriente máx. de entrada, entradas: A/B 33 A/33 A 33 A/33 A 33 A/33 A
Corriente de cortocircuito máx. por entrada A/B 43 A/43 A 43 A/43 A 43 A/43 A
Número de entradas de MPP independientes/strings por entrada de MPP 2/A:3; B:3 2/A:3; B:3 2/A:3; B:3
Salida (CA)
Potencia asignada (a 230 V, 50 Hz) 15000 W 20000 W 25000 W
Potencia máx. aparente de CA 15000 VA 20000 VA 25000 VA
Tensión nominal de CA 3 / N / PE; 220 V / 380 V

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

Rango de tensión de CA 180 V a 280 V

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

Frecuencia asignada de red/tensión asignada de red 50 Hz/230 V
Corriente máx. de salida/corriente asignada de salida 29 A/21,7 A 29 A/29 A 36,2 A/36,2 A
Factor de potencia a potencia asignada/Factor de desfase ajustable 1/0 inductivo a 0 capacitivo
THD ≤ 3%
Fases de inyección/conexión 3/3
Rendimiento
Rendimiento máx./europeo 98,4%/98,0% 98,4%/98,0% 98,3%/98,1%
Dispositivos de protección
Punto de desconexión en el lado de entrada ●
Monitorización de toma a tierra/de red ● / ●
Descargador de sobretensión de CC: DPS tipo II ○
Protección contra polarización inversa de CC/resistencia al cortocircuito de CA/con separación galvánica ● / ● / —
Unidad de seguimiento de la corriente residual sensible a la corriente universal ●
Clase de protección (según IEC 62109-1)/categoría de sobretensión (según IEC 62109-1) I / AC: III; DC: II
Datos generales
Dimensiones (ancho/alto/fondo) 661/682/264 mm  (26,0/26,9/10,4 in)
Peso 61 kg (134,48 lb)
Rango de temperatura de servicio −25 °C a +60 °C  (−13 °F a +140 °F)
Emisión sonora, típica 51 dB(A)
Autoconsumo nocturno 1 W
Topología/principio de refrigeración Sin transformador/OptiCool
Tipo de protección (según IEC 60529) IP65
Clase climática (según IEC 60721-3-4) 4K4H
Valor máximo permitido para la humedad relativa (sin condensación) 100%
Equipamiento / función / accesorios
Conexión de CC/CA SUNCLIX/Borne de conexión por resorte
Pantalla ○
Interfaz: RS485, Speedwire/Webconnect ○ / ●
Interfaz de datos: SMA Modbus / SunSpec Modbus ● / ●
Relé multifunción/Power Control Module ○ / ○
Gestión de sombras SMA ShadeFix/Integrated Plant Control/Q on Demand 24/7 ● / ● / ●
Compatible con redes aisladas/con SMA Fuel Save Controller ● / ●
Garantía: 5/10/15/20 años ● / ○ / ○ / ○
Certifi cados y autorizaciones (otros a petición)

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

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

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

VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, VFR 2014

Modelo comercial STP 15000TL-30 STP 20000TL-30 STP 25000TL-30
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Disposiciones legales
SMA Solar Technology AG es propietaria de todos los derechos de la información que se facilita
en esta documentación. Queda expresamente prohibida su publicación total o parcial sin la
autorización por escrito por parte de SMA Solar Technology AG. Sí está permitida, sin necesidad
de autorización previa, su reproducción para el uso interno, para evaluar el producto o para el
uso previsto.

Garantía de SMA
En www.SMA-Solar.com podrá descargar las condiciones de garantía actuales.

Marcas registradas
Se reconocen todas las marcas registradas, incluso si no están señaladas por separado. La falta
de señalización no implica que la mercancía o las marcas sean libres.
Modbus® es una marca registrada de Schneider Electric y cuenta con licencia de la
Modbus Organization, Inc.
QR Code es una marca registrada de DENSO WAVE INCORPORATED.
Phillips® y Pozidriv® son marcas registradas de Phillips Screw Company.
Torx® es una marca registrada de Acument Global Technologies, Inc.

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Alemania
Tel. +49 561 9522-0
Fax +49 561 9522-100
www.SMA.de
Email: info@SMA.de
Copyright © 2016 SMA Solar Technology AG. Reservados todos los derechos.

Disposiciones legales SMA Solar Technology AG
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1 Indicaciones sobre este documento

1.1 Área de validez
Este documento describe la eliminación de errores específicos y la sustitución de componentes
defectuosos. Este documento es un complemento de aquellos facilitados con cada producto y no
sustituye las normativas y directivas locales vigentes. Lea y tenga en cuenta los documentos
suministrados con el producto.
Este documento es aplicable a estos modelos:

• STP 15000TL-30 (Sunny Tripower 15000TL)
• STP 17000TL-30 (Sunny Tripower 17000TL) (Este aparato únicamente está disponible como

producto de servicio)
• STP 20000TL-30 (Sunny Tripower 20000TL)
• STP 25000TL-30 (Sunny Tripower 25000TL)

1.2 Grupo de destinatarios
Las actividades descritas en este documento deben realizarlas exclusivamente especialistas que
han de contar con esta cualificación:

• Conocimientos sobre los procedimientos y el funcionamiento de un inversor
• Formación sobre cómo actuar ante los peligros y riesgos relativos a la instalación y el

manejo de equipos eléctricos y plantas
• Formación profesional para la instalación y la puesta en marcha de equipos eléctricos y

plantas
• Conocimiento de las normativas y directivas aplicables
• Conocimiento y seguimiento de este documento y de todas sus indicaciones de seguridad

1.3 Símbolos
Símbolo Explicación

Advertencia que, de no ser observada, causa la
muerte o lesiones físicas graves

Advertencia que, de no ser observada, puede
causar la muerte o lesiones físicas graves

Advertencia que, de no ser observada, puede
causar lesiones físicas leves o de gravedad me-
dia

Advertencia que, de no ser observada, puede
causar daños materiales

Información importante para un tema u objetivo
concretos, aunque no relevante para la seguri-
dad

1 Indicaciones sobre este documentoSMA Solar Technology AG
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Símbolo Explicación
Requisito necesario para alcanzar un objetivo
determinado

Resultado deseado

Posible problema

1.4 Nomenclatura
Denominación completa Denominación utilizada en este documento
Sunny Tripower Inversor, producto

1 Indicaciones sobre este documento SMA Solar Technology AG
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2 Seguridad

2.1 Indicaciones de seguridad
Este capítulo contiene indicaciones de seguridad que deben observarse siempre en todos los
trabajos que se realizan en el producto y con el producto.
Para evitar las lesiones al usuario y los daños materiales y garantizar el funcionamiento
permanente del producto, lea detenidamente este capítulo y respete siempre las indicaciones de
seguridad.

Peligro de muerte por altas tensiones del generador fotovoltaico
Cuando recibe luz solar, el generador fotovoltaico produce una tensión de CC peligrosa
presente en los conductores de CC y en los componentes conductores del inversor. El contacto
con los conductores de CC o los componentes conductores puede causar descargas eléctricas
mortales. Si se desconectan del inversor los conectadores de enchufe de CC bajo carga, puede
producirse un arco voltaico que causaría una descarga eléctrica y quemaduras.

• No toque ningún extremo de cable descubierto.
• No toque los conductores de CC.
• No toque ningún componente bajo tensión del inversor.
• Encargue el montaje, la instalación y la puesta en marcha del inversor únicamente a

especialistas con la cualificación adecuada.
• Si se produce un error, deje que lo resuelva exclusivamente un especialista.
• Antes de efectuar cualquier trabajo en el inversor, desconéctelo siempre de la tensión tal y

como se describe en este documento.

Peligro de muerte por descarga eléctrica
El contacto con un módulo fotovoltaico o con el bastidor del generador puede causar descargas
eléctricas mortales si no están conectados a tierra.

• Conecte los módulos fotovoltaicos, el bastidor del generador y las superficies conductoras
de forma que conduzcan la electricidad de manera continua y póngalos a tierra. Tenga en
cuenta las normas locales vigentes.

Peligro de quemaduras por contacto con las partes calientes de la carcasa
Las partes de la carcasa pueden calentarse durante el funcionamiento.

• Mientras el inversor esté en funcionamiento, toque únicamente la tapa inferior de la
carcasa.

2 SeguridadSMA Solar Technology AG

Instrucciones de servicio técnico para instaladores 7STP15-25TL-30-SG-es-12



Daños en la junta de la tapa de la carcasa en caso de congelación
Si abre la tapa superior e inferior de la carcasa en caso de congelación, puede dañar la junta.
Esto puede hacer que penetre humedad en el inversor.

• Abra el inversor únicamente si la temperatura ambiente es de al menos -5 °C.
• Si tiene que abrir el inversor en condiciones de congelación, elimine antes de abrir la tapa

de la carcasa cualquier posible formación de hielo en la junta (por ejemplo, derritiéndolo
con aire caliente). Al hacerlo, tenga en cuenta las normas de seguridad.

2.2 Desconexión del inversor de la tensión
Antes de efectuar cualquier trabajo en el inversor, desconéctelo siempre de la tensión tal y como
se describe en este capítulo. Siga siempre el orden indicado.

Daños en la junta de la tapa de la carcasa en caso de congelación
Si abre la tapa superior e inferior de la carcasa en caso de congelación, puede dañar la junta.
Esto puede hacer que penetre humedad en el inversor.

• Abra el inversor únicamente si la temperatura ambiente es de al menos -5 °C.
• Si tiene que abrir el inversor en condiciones de congelación, elimine antes de abrir la tapa

de la carcasa cualquier posible formación de hielo en la junta (por ejemplo, derritiéndolo
con aire caliente). Al hacerlo, tenga en cuenta las normas de seguridad.

Daños irreparables en el equipo de medición a causa de la sobretensión
• Use solo equipos de medición con un rango de tensión de entrada de CC de hasta

1000 V como mínimo.

Procedimiento:
1. Desconecte el disyuntor de los tres conductores de fase y asegúrelo contra cualquier

reconexión accidental.
2. Coloque el interruptor-seccionador de potencia

de CC en la posición O.

3. Si se utiliza el relé multifunción, desconecte en caso necesario la tensión de alimentación del
equipo consumidor.

2 Seguridad SMA Solar Technology AG
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4. Espere a que se apaguen los leds y, dado el caso, el equipo consumidor que está conectado
al relé multifunción.

5. Con una pinza amperimétrica, compruebe que no haya corriente en ninguno de los cables
de CC.

6. Desenrosque los dos tornillos del interruptor-
seccionador de potencia de CC con una llave
Allen (ancho 3).

7. Extraiga hacia abajo el interruptor-seccionador
de potencia de CC del dispositivo.

8. Desenrosque los seis tornillos de la tapa de la
carcasa inferior con una llave Allen (ancho 3).

9. Levante desde abajo la tapa inferior y retírela.

2 SeguridadSMA Solar Technology AG
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10.

Peligro de quemaduras por contacto de la cubierta de protección de CC
Durante el funcionamiento, la cubierta de protección de CC puede calentarse.

• No toque la cubierta de protección de CC.
11. Desbloquee y retire todos los conectadores de

enchufe de CC. Para ello, introduzca un
destornillador o llave acodada (hoja: 3,5 mm)
en una de las ranuras laterales y retire los
conectadores de enchufe de CC tirando de ellos
hacia abajo en línea recta. Asegúrese de no
tirar del cable.

12. Compruebe que no haya tensión en las entradas de CC del inversor.
13. Compruebe sucesivamente con un equipo de

medición adecuado que no haya tensión en la
caja de bornes de CA entre L1 y N, L2 y N y
L3 y N. Para ello, introduzca la punta de
comprobación del equipo de medición en el
agujero redondo del borne.

14. Compruebe sucesivamente con un equipo de medición adecuado que no haya tensión en la
caja de bornes de CA entre L1 y PE, L2 y PE y L3 y PE. Para ello, introduzca la punta de
comprobación en el agujero redondo de cada borne.

15. Asegúrese de que no haya tensión entre ninguno de los bornes del relé multifunción y el PE
de la caja de bornes de CA.

16.

Peligro de muerte por altas tensiones en el inversor
Los condensadores del inversor tardan 20 minutos en descargarse.

• Espere 20 minutos antes de abrir la tapa superior de la carcasa.
• No abra la cubierta de protección de CC.

2 Seguridad SMA Solar Technology AG
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17.

Daños en el inversor por descarga electrostática
Si toca componentes electrónicos, puede dañar o destruir el inversor debido a una descarga
electrostática.

• Póngase a tierra antes de tocar cualquier componente.

2 SeguridadSMA Solar Technology AG
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3 Limpieza del inversor

Daños en el inversor debido al uso de productos de limpieza
• Si el inversor está sucio, limpie la carcasa, la tapa de la carcasa, la placa de

características y los leds únicamente con agua limpia y un paño.

• Asegúrese de que el inversor no tenga polvo, hojas ni ningún otro tipo de suciedad.

3 Limpieza del inversor SMA Solar Technology AG
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4 Montaje posterior del descargador de sobretensión
del tipo II

El inversor puede venir equipado de fábrica con descargadores de sobretensión o se puede
equipar más adelante (consulte el capítulo 14 “Piezas de repuesto”, página 47).

1.

Peligro de muerte por altas tensiones
• Desconecte el inversor de la tensión (consulte el capítulo 2.2, página 8).
• Espere 20 minutos antes de retirar la cubierta de protección de CC para que pueda

descargarse la tensión residual.
2. Suelte los tornillos de la cubierta de protección

de CC utilizando una llave Allen (ancho 3) y
levante desde abajo y retire la cubierta.

3. Conecte los descargadores de sobretensión
nuevos en las ranuras, hasta que los ganchos de
retención laterales encajen. La ventana tiene
que estar a la derecha.

4. Instale, pliegue hacia abajo y atornille la cubierta de protección de CC al borde superior (par
de apriete: 3,5 Nm).

4 Montaje posterior del descargador de sobretensión del tipo IISMA Solar Technology AG
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5 Localización de fallos

5.1 Avisos de evento
Aviso Causa
Cód. inst. válido El código Grid Guard introducido es válido. Ahora, los parámetros

protegidos están desbloqueados y puede configurarlos. Los pará-
metros volverán a bloquearse automáticamente al cabo de 10 ho-
ras de inyección.

Test automático Se está llevando a cabo el test automático.

Config. parámetros Se aplica la modificación del parámetro.

Parám. configurados con
éxito

La modificación del parámetro se ha aplicado correctamente.

Archivo actualiz. OK El archivo de actualización encontrado es válido.

Leyendo tarjeta SD Se examina la tarjeta de memoria en busca del archivo de actuali-
zación y se comprueba el archivo de actualización.

Tarjeta SD no cont. nueva
actualiz.

En la tarjeta de memoria hay un archivo de actualización ya utiliza-
do.

Actualización comunicación El inversor actualiza los componentes de comunicación.

Actualización ordenador
central

El inversor está actualizando este componente.

Actual. mód. RS485I El inversor está actualizando este componente.

Actualiz. Speedwire El inversor está actualizando este componente.

Actualiz. Webconnect El inversor está actualizando este componente.

Actual. tabla idio. El inversor está actualizando este componente.

Actualiz. terminada El inversor ha finalizado la actualización con éxito.

Parám. red invar. La posición seleccionada del interruptor giratorio no está asignada
o no es posible modificar los parámetros de red.

Parámetros de red bloquea-
dos

Los parámetros están bloqueados y no puede modificarlos.

5 Localización de fallos SMA Solar Technology AG
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5.2 Mensajes de error
En el producto de comunicación (por ejemplo, Sunny Explorer) puede ver las advertencias y los
fallos que afectan al inversor, a la red pública o al generador fotovoltaico. La advertencia o el
fallo se indica mediante un número de evento y un aviso concreto.

Número de
evento

Aviso, causa y solución

101 … 103 Fallo de red
La tensión o la impedancia de red en el punto de conexión del inversor son
demasiado altas. El inversor se ha desconectado de la red pública.
Solución:

• Compruebe si la tensión de red en el punto de conexión del inversor
permanece dentro del rango permitido.

Si, debido a las condiciones de red locales, la tensión de red está fuera
del rango admisible, póngase en contacto con el operador de red y
pregúntele si puede adaptarse la tensión en el punto de inyección o si
está de acuerdo con una modificación de los límites de funcionamiento
monitorizados.
Si la tensión de red permanece dentro del rango permitido, pero sigue
apareciendo este aviso, póngase en contacto con el Servicio Técnico de
SMA.

202 … 203 Fallo de red
La red pública está desconectada, el cable de CA está dañado o la tensión
de red en el punto de conexión del inversor es demasiado baja. El inversor se
ha desconectado de la red pública.
Solución:

1. Asegúrese de que el disyuntor esté conectado.
2. Asegúrese de que el cable de CA no esté dañado.
3. Asegúrese de que el cable de CA esté correctamente conectado.
4. Compruebe si la tensión de red en el punto de conexión del inversor

permanece dentro del rango permitido.
Si, debido a las condiciones de red locales, la tensión de red está fuera del
rango admisible, póngase en contacto con el operador de red y pregúntele si
puede adaptarse la tensión en el punto de inyección o si está de acuerdo con
una modificación de los límites de funcionamiento monitorizados.
Si la tensión de red permanece dentro del rango permitido, pero sigue
apareciendo este aviso, póngase en contacto con el Servicio Técnico de
SMA.
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Número de
evento

Aviso, causa y solución

301 Fallo de red
El promedio de 10 minutos de la tensión de red ha rebasado el rango admisi-
ble. La tensión o la impedancia de red en el punto de conexión son demasia-
do altas. El inversor se desconecta de la red pública para mantener la cali-
dad de la tensión.
Solución:

• Compruebe si la tensión de red en el punto de conexión del inversor
permanece dentro del rango permitido.

Si, debido a las condiciones de red locales, la tensión de red está fuera
del rango admisible, póngase en contacto con el operador de red y
pregúntele si puede adaptarse la tensión en el punto de inyección o si
está de acuerdo con una modificación de los límites de funcionamiento
monitorizados.
Si la tensión de red permanece dentro del rango permitido, pero sigue
apareciendo este aviso, póngase en contacto con el Servicio Técnico de
SMA.

401 … 404 Fallo de red
El inversor ha dejado de funcionar en paralelo a la red y ha interrumpido la
inyección a la red pública.
Solución:

• Compruebe si hay fuertes fluctuaciones de frecuencia de corta duración
en la conexión a la red.

501 Fallo de red
La frecuencia de red está fuera del rango permitido. El inversor se ha desco-
nectado de la red pública.
Solución:

• Si es posible, compruebe si se producen oscilaciones frecuentes en la
frecuencia de red.

Si cada vez hay más oscilaciones y este aviso aparece a menudo,
póngase en contacto con el operador de red y pregúntele si está de
acuerdo con una modificación de los parámetros de funcionamiento del
inversor.
Si el operador de red está de acuerdo, convenga la modificación de los
parámetros de funcionamiento con el Servicio Técnico de SMA.
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Número de
evento

Aviso, causa y solución

601 Fallo de red
El inversor ha detectado una cantidad inadmisible de componente continua
en la corriente de red.
Solución:

1. Compruebe la componente continua de la conexión a la red.
2. Si este aviso aparece con frecuencia, póngase en contacto con el

operador de red y consúltele si es posible aumentar el valor límite de la
monitorización en el inversor.

701 Frecuencia inadmis. > Comprobar parámetro
La frecuencia de red está fuera del rango permitido. El inversor se ha desco-
nectado de la red pública.
Solución:

• Si es posible, compruebe si se producen oscilaciones frecuentes en la
frecuencia de red.

Si cada vez hay más oscilaciones y este aviso aparece a menudo,
póngase en contacto con el operador de red y pregúntele si está de
acuerdo con una modificación de los parámetros de funcionamiento del
inversor.
Si el operador de red está de acuerdo, convenga la modificación de los
parámetros de funcionamiento con el Servicio Técnico de SMA.

1302 Esperando tensión de red > Fallo de instalación conexión a red >
Comprobar red y fusibles
El inversor ha detectado un fallo en el cableado de CA El inversor no puede
conectarse a la red pública.
Solución:

1. Compruebe que la conexión de CA esté correctamente conectada
(consulte las instrucciones de funcionamiento del inversor en www.SMA-
Solar.com).

2. Asegúrese de que el registro de datos nacionales esté correctamente
configurado. Para ello, seleccione el parámetro Configurar norma
nacional o CntrySet y compruebe el valor.
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Número de
evento

Aviso, causa y solución

1501 Error de reconexión a la red
El registro de datos nacionales modificado o el valor de un parámetro que ha
configurado no responden a los requisitos locales. El inversor no puede co-
nectarse a la red pública.
Solución:

• Asegúrese de que el registro de datos nacionales esté correctamente
configurado. Para ello, seleccione el parámetro Configurar norma
nacional o CntrySet y compruebe el valor.

3301 Funcionamiento inestable > Pot. generador dem. reducida
La alimentación en la entrada de CC del inversor no es suficiente para un fun-
cionamiento estable. La causa podría ser que los módulos fotovoltaicos estén
cubiertos de nieve o que la radiación sea demasiado baja. El inversor inte-
rrumpe el funcionamiento de inyección y ya no puede conectarse a la red pú-
blica.
Solución:

1. Si la irradiación es demasiado baja, espere a que aumente.
2. Si este aviso aparece a menudo, asegúrese de que el generador

fotovoltaico esté correctamente dimensionado y conectado.

3302 Funcionamiento inestable > Cancelar test automático
La alimentación en la entrada de CC del inversor no es suficiente para un fun-
cionamiento estable. La causa podría ser que los módulos fotovoltaicos estén
cubiertos de nieve o que la radiación sea demasiado baja. El inversor inte-
rrumpe el funcionamiento de inyección y ya no puede conectarse a la red pú-
blica.
Solución:

1. Si la irradiación es demasiado baja, espere a que aumente.
2. Si este aviso aparece a menudo, asegúrese de que el generador

fotovoltaico esté correctamente dimensionado y conectado.

3303 Funcionamiento inestable > Memoria de datos bloqueada
La alimentación en la entrada de CC del inversor no es suficiente para un fun-
cionamiento estable. La causa podría ser que los módulos fotovoltaicos estén
cubiertos de nieve o que la radiación sea demasiado baja. El inversor inte-
rrumpe el funcionamiento de inyección y ya no puede conectarse a la red pú-
blica.
Solución:

1. Si la irradiación es demasiado baja, espere a que aumente.
2. Si este aviso aparece a menudo, asegúrese de que el generador

fotovoltaico esté correctamente dimensionado y conectado.
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Número de
evento

Aviso, causa y solución

3401 … 3402 Sobretensión CC > Desconec. generador
Sobretensión en la entrada de CC: El inversor puede sufrir daños irrepara-
bles.
Solución:

1. Desconecte inmediatamente el inversor de la tensión (consulte el
capítulo 2.2, página 8).

2. Compruebe si la tensión de CC es menor que la tensión de entrada
máxima del inversor.

Si lo es, vuelva a conectar los conectadores de enchufe de CC al inversor.
Si la tensión de CC es mayor que la tensión de entrada máxima del inversor,
asegúrese de que el generador fotovoltaico esté correctamente dimensionado
o póngase en contacto con la persona que lo instaló.

3. Si este aviso se repite con frecuencia, póngase en contacto con el
Servicio Técnico de SMA.

3501 Resistencia de aislamiento > Comprobar el generador
El inversor ha detectado un fallo a tierra en el generador fotovoltaico.
Solución:

• Compruebe si se ha producido un fallo a tierra en la planta fotovoltaica
(consulte el capítulo 8, página 30).

3601 Corr. deriv. elevada > Comprobar generador
Las corrientes de fuga del inversor y del generador fotovoltaico son demasia-
do altas. Hay un fallo a tierra, una corriente residual o un mal funcionamiento.
El inversor interrumpe el funcionamiento de inyección a red inmediatamente
después de sobrepasar un valor límite y luego vuelve a conectarse a la red
pública automáticamente. Si este proceso se repite 5 veces al día, el inversor
se desconecta de la red pública y detiene la inyección a red.
Solución:

• Compruebe si se ha producido un fallo a tierra en la planta fotovoltaica
(consulte el capítulo 8, página 30).

3701 Corr. defecto exces. > Comprobar generador
El inversor ha detectado una corriente residual debida a una toma a tierra
momentánea del generador fotovoltaico.
Solución:

• Compruebe si se ha producido un fallo a tierra en la planta fotovoltaica
(consulte el capítulo 8, página 30).
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Número de
evento

Aviso, causa y solución

3801 … 3802 Sobrecorriente CC > Comprobar generador
Sobrecorriente en la entrada de CC. El inversor interrumpe la inyección a red
durante un breve espacio de tiempo.
Solución:

• Si este aviso aparece a menudo, asegúrese de que el generador
fotovoltaico esté correctamente dimensionado y conectado.

3901 … 3902 Esperando cond. de arranque de CC > Cond. arr. no alcan.
Aún no se cumplen las condiciones para la inyección a la red pública.
Solución:

1. Si la irradiación es demasiado baja, espere a que aumente.
2. Si este mensaje aparece con frecuencia por la mañana, incremente el

umbral de tensión para poner en marcha la inyección a red. Para ello,
modifique el parámetro Tensión mínima entrada o A.VStr, B.VStr.

3. Si este aviso aparece con frecuencia con una irradiación media,
asegúrese de que el generador fotovoltaico esté correctamente
dimensionado.

6001 … 6438 Autodiagnóstico > Fallo del equipo
El Servicio Técnico de SMA debe determinar la causa.
Solución:

• Póngase en contacto con el Servicio Técnico de SMA.

6501 … 6511 Autodiagnóstico > Fallo del equipo
El inversor se ha desconectado debido a una temperatura demasiado alta.
Solución:

1. Limpie los ventiladores (consulte el capítulo 6, página 25).
2. Asegúrese de que el inversor disponga de suficiente ventilación.

6512 No se alcanza tª de funcionamiento mínima
El inversor solo vuelve a inyectar a la red una vez alcanzada una temperatura
de -25 °C.

6603 … 6604 Autodiagnóstico > Sobrecarga
El Servicio Técnico de SMA debe determinar la causa.
Solución:

• Póngase en contacto con el Servicio Técnico de SMA.

6606 Fallo del equipo
El Servicio Técnico de SMA debe determinar la causa.
Solución:

• Póngase en contacto con el Servicio Técnico de SMA.
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Número de
evento

Aviso, causa y solución

6701 … 6702 Fallo en la comunicación
El Servicio Técnico de SMA debe determinar la causa.
Solución:

• Póngase en contacto con el Servicio Técnico de SMA.

6801 … 6802 Autodiagnóstico > Entrada A defectuosa
El Servicio Técnico de SMA debe determinar la causa.
Solución:

• Póngase en contacto con el Servicio Técnico de SMA.

6901 … 6902 Autodiagnóstico > Entrada B defectuosa
El Servicio Técnico de SMA debe determinar la causa.
Solución:

• Póngase en contacto con el Servicio Técnico de SMA.

7001 … 7002 Fallo sensor Vent. func. permanente
El Servicio Técnico de SMA debe determinar la causa.
Solución:

• Póngase en contacto con el Servicio Técnico de SMA.

7101 Tarjeta SD defectuosa
La tarjeta SD no está formateada.
Solución:

• Reformatee la tarjeta SD.
• Vuelva a guardar los archivos en la tarjeta SD.

7102 Archivo de parámetros no encontrado o defectuoso
No se ha encontrado el archivo de parámetros, o bien está defectuoso. La ac-
tualización ha fallado. El inversor continúa inyectando.
Solución:

• Vuelva a copiar el archivo de parámetros en el directorio correcto.

7105 Configuración de parámetros fallida
Los parámetros no se han podido ajustar desde la tarjeta de memoria. El in-
versor continúa inyectando.
Solución:

• Asegúrese de que ha ajustado correctamente los parámetros.
• Asegúrese de que dispone del código SMA Grid Guard.
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Número de
evento

Aviso, causa y solución

7106 Archivo actual. def.
El archivo de actualización de la tarjeta de memoria está defectuoso.
Solución:

• Reformatee la tarjeta de memoria.
• Vuelva a guardar los archivos en la tarjeta de memoria.

7110 No hay archivo act.
No se ha encontrado ningún archivo de actualización.
Solución:

• Copie el archivo de actualización en el directorio de la tarjeta de
memoria. Seleccione el directorio \UPDATE.

7201 … 7202 No posible guardar
Error interno. El inversor sigue inyectando a la red pública.
Solución:

• Póngase en contacto con el Servicio Técnico de SMA.

7303 Actualiz. ordenador central fallida
El Servicio Técnico de SMA debe determinar la causa.
Solución:

• Póngase en contacto con el Servicio Técnico de SMA.

7305 Actualización módulo RS485I fallida
No ha podido ejecutarse la actualización del módulo RS485i.
Solución:

• Intente realizar la actualización de nuevo.
• Si el fallo vuelve a producirse, póngase en contacto con el Servicio

Técnico de SMA.

7311 Actualización tabla idiomas fallida
No ha podido ejecutarse la actualización de la tabla de idiomas.
Solución:

• Intente realizar la actualización de nuevo.
• Si el fallo vuelve a producirse, póngase en contacto con el Servicio

Técnico de SMA.
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Número de
evento

Aviso, causa y solución

7316 Actualización de módulo Speedwire fallida
No ha podido ejecutarse la actualización del módulo Speedwire.
Solución:

• Intente realizar la actualización de nuevo.
• Si el fallo vuelve a producirse, póngase en contacto con el Servicio

Técnico de SMA.

7326 Actualiz. Webconnect fallida
No ha podido ejecutarse la actualización del módulo Webconnect.
Solución:

• Intente realizar la actualización de nuevo.
• Si el fallo vuelve a producirse, póngase en contacto con el Servicio

Técnico de SMA.

7701 … 7703 Autodiagnóstico > Fallo del equipo
El Servicio Técnico de SMA debe determinar la causa.
Solución:

• Póngase en contacto con el Servicio Técnico de SMA.

8001 Hubo derating
El inversor ha reducido su potencia debido a una temperatura demasiado al-
ta durante más de 10 minutos.
Solución:

• Limpie las aletas de enfriamiento de la parte posterior de la carcasa y
los conductos de aire de la parte superior con un cepillo suave.

• Asegúrese de que el inversor disponga de suficiente ventilación.

8101 … 8104 Fallo en la comunicación
El Servicio Técnico de SMA debe determinar la causa.
Solución:

• Póngase en contacto con el Servicio Técnico de SMA.

9002 Código de instalador no válido
El código SMA Grid Guard introducido no es correcto. Los parámetros siguen
estando protegidos y no pueden modificarse.
Solución:

• Introduzca el código SMA Grid Guard correcto.
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Número de
evento

Aviso, causa y solución

9003 Parámetros de red bloqueados
Los parámetros están bloqueados y no puede modificarlos.
Solución:

• Desbloquee los parámetros con el código SMA Grid Guard.

9005 No es posible modificar parámetros de red > Asegurar alimentación
de CC
La potencia fotovoltaica es insuficiente para ajustar el registro de datos nacio-
nales. Cuando vuelva a haber suficiente irradiación, el inversor aplica el ajus-
te automáticamente.
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6 Limpieza del ventilador

6.1 Limpieza del ventilador de la parte inferior
Limpie primero el ventilador de la parte inferior del inversor y continúe luego con el ventilador del
lado izquierdo de la carcasa.

Procedimiento:
1.

Peligro de muerte por descarga eléctrica
• Desconecte el inversor de la tensión (consulte el capítulo 2.2 “Desconexión del inversor

de la tensión”, página 8).
2. Espere hasta que el ventilador deje de girar.
3. Retire la rejilla del ventilador y límpiela:

• Empuje ambos ganchos de retención del
canto derecho de la rejilla del ventilador
hacia la derecha con la ayuda de un
destornillador y suéltelos del soporte.

• Retire con cuidado la rejilla del ventilador.
• Limpie la rejilla del ventilador con un cepillo suave, un pincel, un paño o con aire

comprimido.
4. Empuje los ganchos de retención del ventilador

hacia dentro.

5. Retire el ventilador lentamente del inversor.
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6. Desbloquee y desconecte el conector del
ventilador.

7.

Daños en el ventilador por aire comprimido
• Limpie el ventilador solamente con un cepillo suave, un pincel o un paño húmedo.

8. Después de limpiar el conector del ventilador,
vuelva a introducirlo en el conector hembra
hasta que encaje.

9. Coloque el ventilador en el inversor hasta que encaje de manera audible.
10. Empuje la rejilla del ventilador en el soporte hasta que encaje de forma audible.
11. Limpie el ventilador situado en el lado izquierdo de la carcasa (consulte el capítulo 6.2

“Limpieza del ventilador del lado izquierdo de la carcasa”, página 26).

6.2 Limpieza del ventilador del lado izquierdo de la
carcasa

1.

Peligro de muerte por descarga eléctrica
• Compruebe que el inversor esté desconectado de la tensión (consulte el capítulo 2.2

“Desconexión del inversor de la tensión”, página 8).
2. Retire las rejillas de ventilación derecha e izquierda y límpielas:

• Gire el cierre giratorio de la rejilla de
ventilación con un desatornillador plano
hasta que la ranura quede vertical.

6 Limpieza del ventilador SMA Solar Technology AG

Instrucciones de servicio técnico para instaladoresSTP15-25TL-30-SG-es-1226



• Retire la rejilla de ventilación. Para ello,
levántela ligeramente con un
destornillador.

• Limpie la rejilla de ventilación con un cepillo suave, un pincel o aire comprimido.

3.

Daños en el inversor por cuerpos extraños
• No retire las rejillas de ventilación durante mucho tiempo. De lo contrario, podrían

entrar cuerpos extraños en la carcasa.
4. Espere hasta que el ventilador deje de girar.
5. Empuje los ganchos de retención del ventilador

hacia dentro.

6. Retire el ventilador lentamente del inversor.
7. Desbloquee y desconecte el conector del

ventilador.

8.

Daños en el ventilador por aire comprimido
• Limpie el ventilador solamente con un cepillo suave, un pincel o un paño húmedo.

9. Después de limpiar el conector del ventilador,
introdúzcalo en el conector hembra hasta que
encaje.

10. Coloque el ventilador en el inversor hasta que encaje de manera audible.
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11. Vuelva a fijar las rejillas de ventilación derecha e izquierda en el inversor:
• Vuelva a colocar la rejilla de ventilación

hasta que encaje.

• Gire el cierre giratorio de la rejilla de
ventilación con un desatornillador plano
hasta que la ranura quede horizontal y las
flechas señalen hacia la derecha.

• Asegúrese de que la rejilla de ventilación esté colocada correctamente.
12. Vuelva a poner el inversor en marcha (consulte el capítulo 11, página 38).
13. Para asegurarse de que el ventilador funciona, pruébelo (consulte el capítulo 7, página 29).
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7 Comprobación del correcto funcionamiento de los
ventiladores

Puede comprobar el correcto funcionamiento de los ventiladores ajustando un parámetro.
El procedimiento básico para modificar los parámetros de funcionamiento se describe en las
instrucciones del inversor o del producto de comunicación (consulte las instrucciones de
funcionamiento del inversor o las instrucciones del producto de comunicación).

Procedimiento:
1. Seleccione el parámetro Test de ventilador o FanTst y ajústelo en On.
2. Guarde el ajuste.
3. Compruebe si se aspira aire desde abajo, que sale por las rejillas de ventilación superiores, y

si los ventiladores hacen ruidos inusuales.
Si no se aspira aire desde abajo, no sale aire de las rejillas de ventilación o los ventiladores
hacen ruidos inusuales, es probable que los ventiladores no estén correctamente montados.
Compruebe si los ventiladores están correctamente montados.
Si los ventiladores están correctamente montados, póngase en contacto con el servicio técnico
(consulte el capítulo 15, página 48).

4. Seleccione el parámetro Test de ventilador o FanTst y ajústelo en Off.
5. Guarde el ajuste.
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8 Comprobación de la existencia de un fallo a tierra
en la planta fotovoltaica

Si el inversor muestra los números de evento 3501, 3601 o 3701, puede que haya un fallo a
tierra. El aislamiento eléctrico de la planta fotovoltaica a tierra está defectuoso o es insuficiente.

Peligro de muerte por descarga eléctrica
Si se produce un fallo a tierra, pueden darse altas tensiones.

• Agarre los cables del generador fotovoltaico únicamente por el aislamiento.
• No toque las piezas de la base ni del bastidor del generador fotovoltaico.
• No conecte strings con un fallo a tierra al inversor.

Daños irreparables en el equipo de medición a causa de la sobretensión
• Use solo equipos de medición con un rango de tensión de entrada de CC de hasta

1000 V como mínimo.

Procedimiento:
Para comprobar un posible fallo a tierra en la planta fotovoltaica, realice estos pasos en el orden
indicado. Los apartados a continuación muestran el procedimiento exacto.

• Compruebe si se ha producido un fallo a tierra en la planta fotovoltaica midiendo la tensión.
• Si la medición de la tensión falla, compruebe si en la planta fotovoltaica se ha producido un

fallo a tierra midiendo la resistencia del aislamiento.

Comprobación mediante medición de tensión
Siga este procedimiento en cada string de la planta fotovoltaica para comprobar si existe algún
fallo a tierra.

Procedimiento:
1.

Peligro de muerte por altas tensiones
• Desconecte el inversor de la tensión (consulte el capítulo 2.2, página 8).

2. Mida las tensiones:
• Mida la tensión entre el polo positivo y el potencial de tierra (PE).
• Mida la tensión entre el polo negativo y el potencial de tierra (PE).
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• Mida la tensión entre el polo positivo y el polo negativo. 
Si se obtienen los siguientes resultados a la vez, hay un fallo a tierra en la planta
fotovoltaica:
☑ Todas las tensiones medidas son estables.
☑ La suma de las dos tensiones contra el potencial de tierra coincide más o menos

con la tensión entre el polo positivo y el polo negativo.
• Si existe un fallo a tierra, localícelo por medio de la relación de las dos tensiones

medidas y elimínelo.

Ejemplo: Ubicación del fallo a tierra
Este ejemplo muestra un fallo a tierra entre el segundo y el tercer módulo fotovoltaico.

3. Si no puede medirse claramente un fallo a tierra y el aviso continúa mostrándose, lleve a
cabo una medición de la resistencia del aislamiento.

4. Conecte de nuevo los strings sin fallo a tierra al inversor y vuelva a poner en funcionamiento
el inversor.

Comprobación mediante medición de la resistencia del aislamiento
Si la medición de la tensión no ofrece indicación alguna sobre la existencia de un fallo a tierra, la
medición de la resistencia del aislamiento puede dar resultados más precisos.

Imagen 1: Representación esquemática de la medición
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Cálculo de la resistencia del aislamiento
La resistencia total esperada de la planta fotovoltaica o de un único string puede calcularse
de acuerdo con esta fórmula:

total

Puede solicitar la resistencia precisa del aislamiento de un módulo fotovoltaico al fabricante
del módulo o extraerla de la ficha de datos.
Sin embargo, se puede considerar que el valor medio de la resistencia de un módulo
fotovoltaico es de aprox. 40 MOhm en módulos de capa fina y de aprox. 50 MOhm en
módulos fotovoltaicos poli y monocristalinos. Encontrará más información para el cálculo de
la resistencia del aislamiento en la información técnica “Resistencia de aislamiento (Riso) de
instalaciones fotovoltaicas sin separación galvánica” en www.SMA-Solar.com.

Equipos requeridos:
☐ Dispositivo adecuado para una desconexión y una puesta en cortocircuito seguras
☐ Equipo de medición de la resistencia del aislamiento

Son necesarios dispositivos adecuados para una desconexión y puesta en
cortocircuito seguras del generador fotovoltaico.
La medición de la resistencia de aislamiento debe realizarse siempre con dispositivos
adecuados para una desconexión y puesta en cortocircuito seguras del generador
fotovoltaico. Si no se dispone de dispositivos adecuados, no se debe realizar la medición de
la resistencia del aislamiento.

Procedimiento:
1. Calcule la resistencia del aislamiento esperada por string.

2.

Peligro de muerte por altas tensiones
• Desconecte el inversor de la tensión (consulte el capítulo 2.2, página 8).

3. Instale el dispositivo de cortocircuito.
4. Conecte el equipo de medición de la resistencia del aislamiento.
5. Ponga en cortocircuito el primer string.
6. Ajuste la tensión de ensayo. La tensión de ensayo debe acercarse lo máximo posible a la

tensión máxima del sistema de los módulos fotovoltaicos sin sobrepasarla (consulte la ficha de
datos de los módulos fotovoltaicos).

7. Mida la resistencia del aislamiento.
8. Anule el cortocircuito.
9. Efectúe de la misma forma la medición de los strings restantes.

☑ Si la resistencia del aislamiento de un string difiere claramente del valor calculado
teóricamente, hay un fallo a tierra en el string afectado.
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10. No vuelva a conectar los strings con fallo a tierra al inversor hasta que se haya eliminado el
fallo.

11. Vuelva a conectar al inversor el resto de strings.
12. Vuelva a poner el inversor en marcha.
13. Si el inversor continúa mostrando un fallo de aislamiento, póngase en contacto con el servicio

técnico (consulte el capítulo 15 “Contacto”, página 48). En ciertas circunstancias, la
cantidad existente de módulos fotovoltaicos no es adecuada para el inversor.
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9 Comprobación del funcionamiento de los
descargadores de sobretensión

Los descargadores de sobretensión son piezas de desgaste cuya funcionalidad va disminuyendo
con el tiempo o a causa de repetidos esfuerzos por sobretensiones. Es posible, por tanto, que los
descargadores de sobretensión pierdan con el tiempo su función protectora.
Compruebe el funcionamiento de los descargadores de sobretensión siguiendo este
procedimiento.

Procedimiento:
1.

Peligro de muerte por descarga eléctrica
• Desconecte el inversor de la tensión (consulte el capítulo 2.2, página 8).
• Espere 20 minutos antes de retirar la cubierta de protección de CC.

2. Suelte los tornillos de la cubierta de protección
de CC utilizando una llave Allen (ancho 3) y
levante desde abajo y retire la cubierta.

3. Compruebe si un descargador de sobretensión
está averiado.

Si en la ventana del descargador de sobretensión, junto a la denominación del modelo, no se
ve ninguna tira, el descargador funciona sin problemas.
Si en la ventana del descargador de sobretensión, junto a la denominación del modelo, se ve
una tira roja, el descargador está averiado.

• Solicite nuevos descargadores de sobretensión.
• En cuanto disponga de los nuevos descargadores de sobretensión, sustitúyalos todos

(consulte el capítulo 10, página 36).
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4. Apriete los cuatro tornillos de la cubierta de
protección de CC con una llave Allen (ancho 3)
siguiendo el orden de 1 a 4 (par de apriete:
3 Nm ± 0,3 Nm).

5. Vuelva a poner el inversor en funcionamiento (consulte el capítulo 11 “Nueva puesta en
marcha del inversor”, página 38).
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10 Sustitución de los descargadores de sobretensión
Si hay averiado al menos un descargador de sobretensión, SMA Solar Technology AG
recomienda sustituir todos los descargadores de sobretensión.

Procedimiento:
1.

Peligro de muerte por descarga eléctrica
• Desconecte el inversor de la tensión y abra la tapa inferior de la carcasa (consulte el

capítulo 2.2, página 8).
• Espere 20 minutos antes de retirar la cubierta de protección de CC.

2. Suelte los tornillos de la cubierta de protección
de CC utilizando una llave Allen (ancho 3) y
levante desde abajo y retire la cubierta.

3. Extraiga todos los descargadores de
sobretensión de las ranuras. Apriete las
superficies acanaladas a la izquierda y la
derecha del descargador de sobretensión.

4. Retire de todos los descargadores de
sobretensión el anillo protector rojo del contacto
enchufable central de la parte de abajo del
descargador de sobretensión.
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5. Conecte los descargadores de sobretensión
nuevos en las ranuras, hasta que los ganchos de
retención laterales encajen. La ventana de todos
los descargadores de sobretensión debe
orientarse a la derecha.

6. Asegúrese de que todos ellos estén fijados en sus ranuras.
7. Apriete los cuatro tornillos de la cubierta de

protección de CC con una llave Allen (ancho 3)
siguiendo el orden de 1 a 4 (par de apriete:
3 Nm ± 0,3 Nm).
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11 Nueva puesta en marcha del inversor
Si ha desconectado el inversor de la tensión (por ejemplo, para configurarlo) y desea volver a
ponerlo en funcionamiento, siga estas indicaciones en el orden descrito.

Requisitos:
☐ El inversor debe estar correctamente montado.
☐ Los conectadores de enchufe de CC deben estar correctamente confeccionados.
☐ El cable de CA debe estar correctamente conectado.

Procedimiento:
1. Asegúrese de que el cable de CA esté tendido de forma que no sufra daños por la pared

divisoria de la tapa inferior de la carcasa.
2. Conecte los conectadores de enchufe de CC preparados al inversor.

☑ Los conectadores de enchufe de CC encajan de manera audible.
3. Cierre todas las entradas de CC innecesarias con los conectores de CC con selladores.
4. Coloque desde arriba la tapa inferior de la

carcasa y pliéguela hacia abajo. Los tornillos
deben sobresalir de la tapa inferior de la
carcasa.

5. Apriete los seis tornillos con una llave Allen
(ancho 3) siguiendo el orden de 1 a 6 (par de
apriete: 2,0 Nm ± 0,3 Nm). Mantenga este
orden para que la tapa de la carcasa quede
bien atornillada y la carcasa correctamente
estanqueizada.
Consejo: Si se caen los tornillos de la tapa de la
carcasa inferior, introduzca el tornillo largo en el
orificio inferior central y los cinco tornillos cortos
restantes en el resto de orificios.
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6. Coloque el interruptor-seccionador de potencia
de CC en la posición O de tal forma que los
dos tornillos estén visibles para el montaje.

7. Inserte firmemente el interruptor-seccionador de potencia de CC en el dispositivo. El
interruptor-seccionador de potencia debe seguir en la posición O y estar orientado de tal
forma que los tornillos estén sobre las roscas.

8. Apriete los dos tornillos con una llave Allen
(ancho 3) (par de apriete: 2 Nm ± 0,2 Nm).
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9. Coloque el interruptor-seccionador de potencia
de CC del inversor en la posición I.

10. Conecte el disyuntor de los tres conductores de fase.
☑ Los tres leds empiezan a iluminarse y comienza la fase de arranque. La fase de arranque

puede durar varios minutos.
☑ El led verde está encendido. Se inicia el funcionamiento de inyección.
✖ ¿El led verde parpadea?

Posible causa del fallo: la tensión de entrada de CC aún es demasiado baja o el inversor
monitoriza la red pública.

• Cuando la tensión de entrada de CC sea suficiente y se cumplan las condiciones para
la conexión a la red, el inversor se pondrá en marcha.

✖ ¿Se enciende el led rojo y en la pantalla aparecen un mensaje de error y un número de
evento?
• Resuelva el error (consulte el capítulo 5 “Localización de fallos”, página 14).
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12 Procedimiento al recibir un equipo de recambio
En caso de error, es posible que el inversor deba sustituirse. En este caso, recibirá un equipo de
recambio de SMA Solar Technology AG. Si ha recibido un equipo de recambio, sustituya el
inversor averiado con el de recambio tal y como se describe en este capítulo.

Procedimiento:
• Ponga fuera de servicio el inversor averiado.
• Ponga en marcha el equipo de recambio.
• Envíe el inversor averiado.

Ponga fuera de servicio el inversor averiado.

Peligro de lesiones al levantar y caerse el inversor
El inversor pesa 61 kg. Existe peligro de lesiones por levantarlo de forma inadecuada y si el
inversor se cae durante el transporte o al colgarlo y descolgarlo.

• El inversor se ha de transportar en posición
vertical y levantar entre varias personas
prestando atención a que no vuelque. Para
ello, coloque una mano en el asidero y con la
otra haga contrapeso en el lado superior de
la carcasa. De esta manera el inversor no
puede volcar hacia delante.

• En caso de querer transportar y levantar el
inversor con una grúa, extraiga los tapones
obturadores del lado superior del inversor y
monte las armellas en las roscas.

1.

Peligro de muerte por descarga eléctrica
• Desconecte el inversor de la tensión (consulte el capítulo 2.2, página 8).

2. Quite el cable de CA del inversor. Empuje hacia arriba hasta el tope las palancas de
protección y extraiga los conductores de la caja de bornes para el cable de CA.

3. Cierre las palancas de protección de la caja de bornes del cable de CA.
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4. En caso necesario, saque el cable para la toma a tierra adicional del terminal de toma a
tierra.

5. Si utiliza el relé multifunción o el SMA Power Control Module, retire el cable de conexión del
inversor.

6. Si hay conectados otros cables (como un cable de datos o cable de red), retírelos del
inversor.

7. En caso necesario, desmonte las interfaces del inversor (consulte las instrucciones de la
interfaz de comunicación).

8. Si hay disponibles descargadores de sobretensión, desmonte los descargadores de
sobretensión del inversor (consulte el capítulo 10, página 36).

9. Cierre todas las aberturas en la carcasa.
10. Conserve en condiciones seguras el interruptor-seccionador de potencia de CC, ya que el

equipo de recambio se suministra sin interruptor-seccionador de CC.

11.

Peligro de quemaduras por contacto con las partes calientes de la carcasa
• Espere 30 minutos antes de desmontar el inversor. De esta manera, la carcasa se habrá

enfriado lo suficiente para evitar las quemaduras.
12. Tire del inversor hacia arriba verticalmente para retirarlo del soporte mural.

Puesta en marcha del equipo de recambio

Daños en la junta de la tapa de la carcasa en caso de congelación
Si abre la tapa superior e inferior de la carcasa en caso de congelación, puede dañar la junta.
Esto puede hacer que penetre humedad en el inversor.

• Abra el inversor únicamente si la temperatura ambiente es de al menos -5 °C.
• Si tiene que abrir el inversor en condiciones de congelación, elimine antes de abrir la tapa

de la carcasa cualquier posible formación de hielo en la junta (por ejemplo, derritiéndolo
con aire caliente). Al hacerlo, tenga en cuenta las normas de seguridad.

Daños en el inversor debido a la infiltración de polvo y humedad
Si penetra polvo o humedad en el inversor, este podría resultar dañado y sus funciones podrían
verse limitadas.

• Cierre de manera estanca todas las aberturas en la carcasa del inversor.
• No abra el inversor si llueve o nieva o si la humedad del aire es elevada (> 95%).
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Daños en el inversor por descarga electrostática
Si toca componentes electrónicos, puede dañar o destruir el inversor debido a una descarga
electrostática.

• Póngase a tierra antes de tocar cualquier componente.

1. Monte el equipo de recambio y lleve a cabo la conexión eléctrica (consulte las instrucciones
de funcionamiento del inversor).

2. Si las hay, monte las interfaces en el equipo de recambio y conéctelas (consulte las
instrucciones de la interfaz).

3. Si lo hay, monte el descargador de sobretensión en el equipo de recambio (consulte el
capítulo 4 “Montaje posterior del descargador de sobretensión del tipo II”, página 13).

4. Si en la tapa superior del equipo de recambio se encuentra un adhesivo con “tapa de
transporte”, cambie la tapa de la carcasa superior del equipo de recambio por la tapa de la
carcasa superior del inversor averiado:

Peligro de muerte por altas tensiones
Espere 20 minutos antes de abrir la tapa superior de la carcasa para que puedan descargarse
las tensiones residuales.

• Afloje los tornillos de la tapa superior de la carcasa con una llave Allen (ancho 4) y
retire la tapa.

• Coloque la tapa superior de la carcasa
con los seis tornillos y las arandelas de
cierre sobre la carcasa y atorníllela con
una llave Allen (ancho 4) siguiendo el
orden de 1 a 6 (par de apriete: 6 Nm ±
0,3 Nm).

5. Coloque desde arriba la tapa inferior de la carcasa y pliéguela hacia abajo. Utilice la tapa
de la carcasa del inversor averiado si en la tapa de la carcasa del equipo de recambio se
encuentra un adhesivo con “tapa de transporte”. Los tornillos deben sobresalir de la tapa
inferior de la carcasa.
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6. Apriete los seis tornillos de la tapa de la carcasa
inferior con una llave Allen (ancho 3) siguiendo
el orden de 1 a 6 (par de apriete: 2,0 Nm ±
0,3 Nm). Mantenga este orden para que la
tapa de la carcasa quede bien atornillada y la
carcasa correctamente estanqueizada. 
Consejo: Si se caen los tornillos de la tapa
inferior de la carcasa, introduzca el tornillo
largo en el orificio inferior central y los cinco
tornillos cortos restantes en el resto de orificios.

7. Vuelva a poner en marcha el equipo de recambio (consulte el capítulo 11, página 38).
Vuelva a montar el interruptor-seccionador de potencia de CC del inversor averiado en el
equipo de recambio.

8. Configure el equipo de recambio (consulte las instrucciones de funcionamiento del inversor).
9. Sustituya el equipo de recambio del producto de comunicación.

Envío del inversor averiado
1. En caso necesario, coloque la tapa superior de

la carcasa con los seis tornillos y las arandelas
de cierre sobre la carcasa y atorníllela con una
llave Allen (ancho 4) siguiendo el orden de 1 a
6 (par de apriete: 6 Nm ± 0,3 Nm).

2. Coloque desde arriba la tapa inferior de la carcasa y pliéguela hacia abajo. Los tornillos
deben sobresalir de la tapa inferior de la carcasa.

3. Apriete los seis tornillos de la tapa de la carcasa
inferior con una llave Allen (ancho 3) siguiendo
el orden de 1 a 6 (par de apriete: 2,0 Nm ±
0,3 Nm). Mantenga este orden para que la
tapa de la carcasa quede bien atornillada y la
carcasa correctamente estanqueizada.
Consejo: Si se caen los tornillos de la tapa
inferior de la carcasa, introduzca el tornillo
largo en el orificio inferior central y los cinco
tornillos cortos restantes en el resto de orificios.

4. Embale el inversor averiado en la caja del equipo de recambio y organice la recogida con
SMA Solar Technology AG.
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13 Puesta fuera de servicio del inversor
Para poner el inversor fuera de servicio definitivamente una vez agotada su vida útil, siga el
procedimiento descrito en este capítulo. Si el inversor está averiado y ha recibido un equipo de
recambio, tenga en cuenta las indicaciones para proceder después de la recepción (consulte el
capítulo 12 “Procedimiento al recibir un equipo de recambio”, página 41).

Peligro de lesiones al levantar y caerse el inversor
El inversor pesa 61 kg. Existe peligro de lesiones por levantarlo de forma inadecuada y si el
inversor se cae durante el transporte o al colgarlo y descolgarlo.

• El inversor se ha de transportar en posición
vertical y levantar entre varias personas
prestando atención a que no vuelque. Para
ello, coloque una mano en el asidero y con la
otra haga contrapeso en el lado superior de
la carcasa. De esta manera el inversor no
puede volcar hacia delante.

• En caso de querer transportar y levantar el
inversor con una grúa, extraiga los tapones
obturadores del lado superior del inversor y
monte las armellas en las roscas.

Procedimiento:
1.

Peligro de muerte por altas tensiones
• Desconecte el inversor de la tensión (consulte el capítulo 2.2, página 8).

2. Quite el cable de CA del inversor. Empuje hacia arriba hasta el tope las palancas de
protección y extraiga los conductores de la caja de bornes para el cable de CA.

3. Cierre las palancas de protección de la caja de bornes del cable de CA.
4. Si utiliza el relé multifunción o el SMA Power Control Module, retire el cable de conexión del

inversor.
5. Si hay conectados otros cables (como un cable de datos o cable de red), retírelos del

inversor.
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6. Coloque desde arriba la tapa inferior de la
carcasa y pliéguela hacia abajo. Los tornillos
deben sobresalir de la tapa inferior de la
carcasa.

7. Apriete los seis tornillos con una llave Allen
(ancho 3) siguiendo el orden de 1 a 6 (par de
apriete: 2,0 Nm ± 0,3 Nm). Mantenga este
orden para que la tapa de la carcasa quede
bien atornillada y la carcasa correctamente
estanqueizada.
Consejo: Si se caen los tornillos de la tapa
inferior de la carcasa, introduzca el tornillo
largo en el orificio inferior central y los cinco
tornillos cortos restantes en el resto de orificios.

8.

Peligro de quemaduras por contacto con las partes calientes de la carcasa
• Espere 30 minutos a que la carcasa se enfríe.

9. Si el inversor está asegurado contra la extracción, desenrosque los tornillos de los agujeros
inferiores en la pared trasera del inversor.

10. Tire del inversor hacia arriba para retirarlo del soporte mural.
11. Si se va a enviar o almacenar el inversor dentro de un embalaje, embale el inversor, el

soporte mural y el interruptor-seccionador de potencia de CC. Utilice el embalaje original o
uno que sea adecuado para el peso y el tamaño del inversor.

12. Si debe desechar el inversor, hágalo conforme a la normativa local vigente para la
eliminación de residuos electrónicos.
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14 Piezas de repuesto
En la siguiente tabla encontrará las piezas de repuesto para su producto. Si necesita alguno de
ellos, solicítelos a SMA Solar Technology AG o a su distribuidor.

Denominación Descripción breve Número de pedido de SMA
Descargador de sobretensión
del tipo II

Descargador de sobretensión
del tipo II para entrada A y B

DC_SPD_KIT3-10

Conectador de enchufe de
CC SUNCLIX

Conector de campo para ca-
bles de sección transversal
2,5 mm² … 6 mm²

SUNCLIX-FC6-SET

Rejilla de ventilación Juego de rejillas de ventilación
(derecha e izquierda) de re-
puesto

45-10899080
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15 Contacto
Si surge algún problema técnico con nuestros productos, póngase en contacto con el Servicio
Técnico de SMA. Para ayudarle de forma eficaz, necesitamos que nos facilite estos datos:

• Modelo del inversor
• Número de serie del inversor
• Versión de firmware del inversor
• En su caso, los ajustes especiales del inversor específicos del país
• Tipo y cantidad de módulos fotovoltaicos conectados
• Lugar y altura de montaje del inversor
• Aviso del inversor
• Equipamiento opcional, como productos de comunicación
• En caso necesario, nombre de la planta en el Sunny Portal
• En caso necesario, datos de acceso para el Sunny Portal
• Tipo de funcionamiento del relé multifunción (si lo hay)

Danmark
Deutschland
Österreich
Schweiz

SMA Solar Technology AG
Niestetal
SMA Online Service Center:
www.SMA-Service.com
Sunny Boy, Sunny Mini Central,
Sunny Tripower:
+49 561 9522‑1499
Monitoring Systems (Kommunika-
tionsprodukte):
+49 561 9522‑2499
Fuel Save Controller (PV-Diesel-
Hybridsysteme):
+49 561 9522-3199
Sunny Island, Sunny Boy Stora-
ge, Sunny Backup, Hydro Boy:
+49 561 9522-399
Sunny Central:
+49 561 9522-299

Belgien
Belgique
België
Luxemburg
Luxembourg
Nederland

SMA Benelux BVBA/SPRL
Mechelen
+32 15 286 730

Česko
Magyarország
Slovensko

SMA Service Partner TERMS
a.s.
+420 387 6 85 111

Polska SMA Polska
+48 12 283 06 66

France SMA France S.A.S.
Lyon
+33 472 22 97 00

Ελλάδα
Κύπρος

SMA Hellas AE
Αθήνα
+30 210 9856666

15 Contacto SMA Solar Technology AG

Instrucciones de servicio técnico para instaladoresSTP15-25TL-30-SG-es-1248

http://www.SMA-Service.com


España
Portugal

SMA Ibérica Tecnología Solar,
S.L.U.
Barcelona
+34 935 63 50 99

United King-
dom

SMA Solar UK Ltd.
Milton Keynes
+44 1908 304899

Bulgaria
Italia
România

SMA Italia S.r.l.
Milano
+39 02 8934-7299

United Arab
Emirates

SMA Middle East LLC
Abu Dhabi
+971 2234 6177

India SMA Solar India Pvt. Ltd.
Mumbai
+91 22 61713888

SMA Solar (Thailand) Co., Ltd.

+66 2 670 6999

대한민국 SMA Technology Korea Co.,
Ltd.
서울
+82-2-520-2666

South Africa SMA Solar Technology South
Africa Pty Ltd.
Cape Town
08600SUNNY (08600 78669)
International: +27 (0)21 826
0600

Argentina
Brasil
Chile
Perú

SMA South America SPA
Santiago
+562 2820 2101

Australia SMA Australia Pty Ltd.
Sydney
Toll free for Australia:
1800 SMA AUS
(1800 762 287)
International: +61 2 9491 4200

Other countries International SMA Service Line
Niestetal
00800 SMA SERVICE
(+800 762 7378423)

15 ContactoSMA Solar Technology AG

Instrucciones de servicio técnico para instaladores 49STP15-25TL-30-SG-es-12
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 / Todo tipo de tejados: soluciones para todas las cubiertas

 / Sistema claramente optimizado para el lastre, basado en las últimas 
normas del túnel de viento

 / Anclaje seguro con conexión fija para techos < 10° y bajas reservas de 
carga 

 / Sistema optimizado por componentes

k2-systems.com · +49 7159 42059-0

Sistema Dome 6
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S-Dome 6D-Dome 6

Dados técnicos  
D-Dome 6 S-Dome 6

Ámbito de aplicación Tejados planos < 10° con láminas aislantes o tela asfáltica, sobre hormigón, grava o tejados cultivados

Tipo de fijación/anclaje al tejado  Δ Lastrado y sin perforación para tejados de inclinación: ≤ 3° / Con fijación Dome FixPro: > 3°

Requisitos  Δ Tamaño mínimo del sistema: 2 soportes  
(4 módulos)

 Δ Tamaño mínimo del sistema: 2 módulos

 Δ Dimensiones permitidas de módulo (L × An × Al): 1448-2390 × 950-1170 × 30-50 mm
 Δ Permitida la fijación en el lado corto del marco del módulo 
(ver k2-systems.com/es/modulos-autorizados-dome-6)

Separación térmica 
Dome 6 Xpress 
Classic 6 / Classic 6 LS

Carril base
máx. 16 m
máx. 12 m

Serie de módulos 
máx. 16 m
máx. 16 m

Carril base
máx. 15 m
máx. 12 m

Serie de módulos 
máx. 15 m
máx. 15 m

La distancia mínima al borde del tejado 600 mm

Ángulo de inclinación 10°

Material  Δ Peak, SD, Guía de montaje, MidPlate, EndPlate, Connector, Porter, MiniClamps:  
Aluminio EN AW-6063 T66 y AW-6082 T6

 Δ Mat S Estera protectora: EPDM
 Δ Cortavientos: Magnelis / Tornillería: Acero inoxidable (1.4301) A2-70

Dome 6 Xpress

 / 4 pasos de montaje para un montaje súper rápido
 / Alineación de los carriles que ahorra tiempo con el 

calibrador Dome Speed Spacer
 / Sistema de encaje para picos y conectores de carril 

sin herramientas

Dome 6 Classic

 / Espacios flexibles entre hileras
 / Adecuado para tejados de lámina, de betún, de grava 

y verdes
 / Adecuado para la elevación adicional en la chapa 

trapezoidal

Dome 6 Classic LS

 / Para el montaje en el lado largo del módulo
 / Para tamaños de módulo de hasta 2390 × 1170 mm
 / Basado en Dome 6 Classic

Conexión fija y conexión equipotencial

 / Dome FixPro: Anclaje de tejado con conexión fija 
para pendientes de tejado < 10°.

 / TerraGrif: para la conexión equipotencial directa en 
el techo

Propiedades

k2-systems.com · +49 7159 42059-0
Dome 6 Infos ES V3 | 0222 · Reservado o direito a alterações  
As ilustrações dos produtos são a título de exemplo e podem ser diferentes do original. 



k2-systems.com

Soportamos los sistemas fotovoltaicos 

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Sistema D-Dome 6 
Xpress y Classic
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Calidad probada y certificada reiteradamente 

K2 Systems representa la conexión segura y la máxima calidad y precisión. 
Nuestros clientes y socios ya lo saben desde hace mucho. Entidades indepen-
dientes han comprobado, verificado y certificado nuestras competencias y 
componentes. 

En k2-systems.com/es/informacion-tecnica encontrará nuestros certificados 
de calidad y de los productos.

Índice
 / Resumen de herramientas 3

 / Indicaciones generales de seguridad  4

 / En general  5
 · Planificación con K2 Base 5
 · Requisitos del tejado 5
 · Requisitos estáticos 5
 · Importantes instrucciones  
de montaje  5

 / Components  6
 · Componentes básicos: D-Dome 6 Xpress 6
 · Componentes de la base: D-Dome 6 Classic 8
 · Contrapeso  10
 · Conexión fija al tejado 11

 / Montaje 13
 · Montaje del subcampo de módulos y separaciones térmicas 13
 · Bloques de módulos D-Dome 6 Xpress 14
 · Bloques de módulos con D-Dome 6 Classic  17
 · Opciones y especificaciones de lastrado 22
 · Montaje de módulos  24

 / Pasos opcionales de montaje 25
 · Conexión fija con FixPro, en el ejemplo pie de montaje Solmont 25
 · Gestión de cables con Cable Manager 26
 · Conexión a tierra del marco del módulo con TerraGrif 26
 · Gestión de cables con PVX MultiMount 27

 / Notas 29

 / Notas 30
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Resumen de herramientas

6 mm

Dome Speed Spacer 2,25 / 2,50 · 2003253 / 2004129  
Calibrador de distanciamiento para longitudes de paneles

6 - 30 Nm  
(4,5 - 22,2 lb-ft)

≥ 3,0 m ≥ 6,0 m

6 mm 6 mm

Digital Toolbox 

¿Conoce ya nuestros servicios digitales? Utilice ahora nuestra K2 CheckA-
pp y registre los primeros datos importantes directamente en el cliente o 
en el lugar del proyecto. 

Basta con transferir los datos a nuestro software de planificación en línea 
K2 Base. Aquí podrá planificar su proyecto de forma fácil, segura y rápida. 
Recibirá un informe detallado del proyecto con un plan de montaje y un 
informe estático. La interfaz K2+ permite transferir sin problemas los datos 
del proyecto a las herramientas de planificación de otros fabricantes. 

Con K2 DocuApp, la documentación del proyecto se realiza de forma rápida 
y sencilla, sin molestos trámites. 

Empiece ahora y regístrese:

app.k2-systems.com  

base.k2-systems.com 

docuapp.k2-systems.com 
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Indicaciones generales de seguridad 
Por favor, tenga en cuenta que deben cumplirse nuestras instrucciones generales de montaje.  
Éstas pueden consultarse en k2-systems.com/es/informacion-tecnica. 

 Δ Las instalaciones deben ser montadas y puestas en 
funcionamiento solo por personas que puedan garantizar 
una ejecución adecuada gracias a su cualificación espe-
cializada (p.ej. formación o actividad) o experiencia.

 Δ Antes del montaje hay que comprobar si el producto 
cumple los requisitos estáticos in situ. En instalaciones 
en tejados hay que comprobar la capacidad de carga del 
tejado. 

 Δ Es imprescindible cumplir los reglamentos de construc-
ción, las normas y las disposiciones medioambientales 
nacionales y locales.

 Δ ¡Hay que cumplir las normativas de protección laboral y 
de prevención de accidentes, así como las correspon-
dientes normas y normativas de la asociación profesio-
nal! En particular, hay que tener en cuenta:
 · Hay que llevar indumentaria de seguridad (entre otras, 
casco de protección, calzado de trabajo y guantes).

 · En los trabajos en tejados hay que respetar las normati-
vas de trabajos sobre el tejado (p.ej. uso de: dispositivos 
contra caídas, andamiaje con dispositivo de retención a 
partir de una altura de alero de 3 m, etc.).

 · Es obligatoria la presencia de dos personas durante 
todo el proceso de montaje, para poder garantizar una 
asistencia rápida en caso de accidente.

 Δ Los sistemas de montaje de K2 están en perfeccio-
namiento continuo. Con ello, los procesos de montaje 
pueden cambiar. Por esta razón, antes del montaje es 
imprescindible comprobar la versión actual de las ins-
trucciones de montaje en:  
k2-systems.com/es/informacion-tecnica. Si nos lo solici-
ta, le enviaremos con mucho gusto la versión actual.

 Δ Hay que tener en cuenta las instrucciones de montaje del 
fabricante de los módulos.

 Δ La conexión equipotencial entre las partes individuales de 
la instalación deberá realizarse según las correspondien-
tes normativas nacionales específicas.

 Δ Durante todo el tiempo que dure el montaje hay que ga-
rantizar que en el lugar del mismo haya disponible como 
mínimo un ejemplar del manual de instrucciones.

 Δ En caso de incumplir nuestras normas e instrucciones 
de montaje y de no utilizar todos los componentes del 
sistema, así como en caso de montaje y desmontaje de 
componentes, que no hayan sido adquiridos a través 
nuestro, no asumimos ninguna responsabilidad por las 
deficiencias o daños que se deriven. En este sentido, 
queda excluida toda garantía.

 Δ En caso de incumplimiento de nuestras indicaciones 
generales de seguridad, así como en caso de montaje o 
incorporación de componentes de la competencia, K2 
Systems GmbH se reserva el derecho de exención de 
responsabilidad. 

 Δ Si se cumplen todas las indicaciones de seguridad y la 
instalación se realiza correctamente, existirá el derecho 
a la garantía del producto durante 12 años. Por favor, 
tenga en cuenta nuestras condiciones de garantía, que se 
pueden consultar en  
k2-systems.com/es/informacion-tecnica.  
Si nos lo solicita, le enviaremos con mucho gusto la ver-
sión actual.

 Δ El desmontaje del sistema se realiza siguiendo los pasos 
de montaje en orden inverso.

 Δ Los componentes de K2 de aceros inoxidables se pueden 
adquirir con diferentes clases de resistencia a la corro-
sión. En cada caso hay que comprobar la corrosividad 
que quepa esperar para la construcción o componente 
correspondiente.
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En general 

Planificación con K2 Base

Para el diseño recomendamos nuestro software online 
gratuito K2 Base. Solo tiene que iniciar sesión y empe-
zar con la planificación: base.k2-systems.com

Requisitos del tejado

Este sistema se puede emplear en todos los tejados 
planos convencionales con una base resistente a la 
presión y una inclinación del tejado ≤ 3° sin conexión 
fija. 
 Δ Conexión fija > 3° a < 10° 

 · Hasta ≤ 5° combinaciones posibles con lastre.
 · > 5° a < 10° sólo sin lastre. 

 Δ La superficie del tejado tiene que estar limpia y seca. 
Dado el caso, hay que compensar o eliminar los des-
niveles. 

 Δ El coeficiente de fricción del tejado debe determinar-
se in situ. Véase el vídeo  
k2-systems.com/en/friction-coefficient 

Requisitos estáticos

 Δ Es imprescindible que el cliente compruebe si la es-
tructura del tejado tiene suficiente capacidad residual 
de carga y el aislamiento térmico tiene suficiente 
resistencia a la compresión.

 Δ Para módulos con una altura de bastidor de  
30 - 50 mm.

 Δ Dimensiones de módulos permitidas: longitud 
1448 - 2390 mm, anchura 950 - 1170 mm. 

Importantes instrucciones  
de montaje 
Sistema de montaje 
 Δ Distancia entre filas y ángulo de montaje para los 

juegos de raíles D-Dome 6 Xpress:  

Anchura del 
módulo

Dist. entre filas Ángulo de montaje

950 - 1060 mm 2,28 m 10°

1061 – 1170 mm 2,51 m 9°

 Δ Se deberá respetar la distancia mínima de 600 mm 
respecto al borde del tejado.

 Δ Es necesario comprobar la compatibilidad de la cu-
bierta del tejado con la almohadilla de apoyo Mat S.

 Δ Para poder utilizar este sistema hay que montar 
como mínimo dos soportes contiguos.

 Δ Se debe mantener una separación térmica (distancia 
entre bloques de módulos) después de un máximo de 
16m para un conjunto de guías discontinuas y 12m 
para guías continuas en la dirección de la fila de los 
módulos y en la dirección de la guía base.

 Δ Una empresa especializada deberá revisar el siste-
ma después de sucesos excepcionales, como p. ej. 
temporales, fuertes lluvias, terremotos, etc. Si en la 
comprobación se detectan daños o deformaciones 
plásticas, p. ej. en la zona de sujeción de los módulos, 
habrá que sustituir dichos componentes por otros 
nuevos.

Módulos y sujeción 
 Δ Par de apriete de todas las pinzas de módulo 14 Nm.
 Δ Tener en cuenta las indicaciones del fabricante de los 

módulos respecto al área de sujeción y al montaje de 
los módulos (véase la ficha técnica de los módulos 
del fabricante). Comprobar si el fabricante ha auto-
rizado la sujeción en el lado corto del bastidor del 
módulo. Véase también:  
k2-systems.com/es/modulos-autorizados-dome-6

Aspectos generales
 Δ En el diseño del contrapeso, los factores externos que 

pueden actuar sobre el sistema se representan solo 
de forma limitada. Así, por ejemplo, no se consideran 
los desniveles, la dilatación lineal térmica, el musgo, 
el agua acumulada o el deterioro de la lámina con el 
tiempo. Sin embargo, estos factores pueden causar 
desplazamientos de la instalación en determinadas 
circunstancias. Por lo tanto, se recomienda realizar 
un mantenimiento periódico del sistema o comprobar 
si es necesaria una fijación mecánica adicional.

 Δ Deberá procurarse que no se obstaculice la evacua-
ción de las aguas pluviales.

 Δ Deberá realizarse el cableado de cadenas y de 
inversores correspondiente teniendo en cuenta las 
diferentes orientaciones de los módulos solares. Se 
recomienda conectar por separado los inversores y 
las cadenas. 

 Δ El cliente deberá observar todas las normas y pres-
cripciones generales de protección contra rayos y, en 
caso necesario, deberá consultar a un técnico para 
la elaboración de la protección contra rayos (dado el 
caso, utilizar pinza de protección contra rayos). Ade-
más se tienen que cumplir las normativas nacionales 
específicas.

Bajo las siguientes condiciones se puede emplear por defecto el sistema D-Dome 6. Aunque el sistema satis-
faga elevadas exigencias por la integración de factores de seguridad, si se sobrepasan los valores indicados, 
diríjase a su persona de contacto de K2 Systems para una comprobación.
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Components 
Componentes básicos: D-Dome 6 Xpress

2003246 / 2004095  
D-Dome 6.10 Base Set y Base Set L

1

2 2002559 / 2002558  
MiniClamp EC / MC

3 4 52004125  
Dome 6.10 Peak

2004123  
Dome 6 Connector 195 Set
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2003253 / 2004129  
Dome Speed Spacer 2,25 / 2,50

2002870   
Cable-Manager

2002649  
TerraGrif K2MI 

Calibrador de distanciamiento Dome 6

Opcional

2004054 + 2003137   
Performa Mesh Tray y  
PVX Multimount
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Componentes 
Componentes de la base: D-Dome 6 Classic

Número de artículo específico 
del proyecto  
SpeedRail 22

2003126  
Mat S

1006039  
FlatConnector Set

1 2a 3

2b

2003243   
Dome 6.10 SD

2004125  
Dome 6.10 Peak 

6 71001643 + 2001729   
Tuerca de inserción MK2 +  
tornillo cilíndrico M8×20

4

5
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1006039  
FlatConnector Set

2002559 / 2002558  
MiniClamp EC/MC

2003253 / 2004129  
Dome Speed Spacer 2,25 / 2,50

2002870   
Cable-Manager

2004054 + 2003137   
Performa Mesh Tray y  
PVX Multimount

2004141   
Mat S Tool

2002649  
TerraGrif K2MI 

8

Calibrador de distanciamiento Dome 6

Optional

9
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2003150 / 2003151 / 2004098 
Porter Short / Long / X-tra Long

2002300 
SpeedPorter

1001643 + 2001729 
Tuerca de inserción MK2 +  
tornillo cilíndrico  
M8×20

Componentes 
Contrapeso 
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2003211 / 2004144 
Dome FixPro / FixPro L 

2002546 / 2002547  
Placa de adaptación M10/12

2003146 / 2003147  
Climber M10/12 

El cliente tendrá que proveer los 
demás elementos (como torni-
llos y tuercas) para la sujeción en 
la fijación. 

Conexión fija al tejado

1

2 3 4

1

2

3

4



12



13

Montaje
Montaje del subcampo de módulos y separaciones térmicas

wm

!!

! Medidas importantes de campos de 
módulos y separaciones térmicas L1 w1

L 2
w

2

w2 ≥ 140 mm

w1 ≥ 140 mm

El ancho del panel wm se ajusta con los extremos estrechos 
de las pinzas de medida de Dome Speed Spacer.

!

L 1 L 2

Sets de guías 16 m 16 m

Guías largas 12 m 12 m
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!

180°

1

2

wm

2

90°

4m

3² + 4² = 5²
9 + 16 = 25  90° 

3
m5m

≥ 600mm

≥ 600mm

1

Instalar tipos de carriles conforme al 
plano de montaje de Base.

!

! La medición se realiza con 
los extremos anchos de 
las pinzas de medida.

Bloques de módulos D-Dome 6 Xpress
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wm

wm

4

3
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6

90°

90° CLICK

5

Contrapeso base de 
áreas del borde ≥ 3 kg 

!



17

Bloques de módulos con D-Dome 6 Classic 

1

Utilice nuestra Herramienta 
Mat S 2004141 para facilitar 
la aplicación del Mat S.  
Consejo: ¡el humedecimien-
to facilita la aplicación!

2

! 16 Nm
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180°

wm

!

4a

! La medición se realiza con 
los extremos anchos de 
las pinzas de medida.

3

Instalar tipos de carriles 
conforme al plano de 
montaje de Base.

!
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4b

M1 M2

5a

K2 Base calcula automáticamente las cotas de 
premontaje M1 / M2 las emite en el plan de montaje. 
Éstas deben respetarse durante el montaje. 

! Para M1 / M2 recomen-
damos una plantilla de 
montaje.

M 1 / M 2
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≥20mm

!
5c

5b

! 14 Nm
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6

Contrapeso base de 
áreas del borde ≥ 3 kg 

!
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Opciones y especificaciones de lastrado

≤ 420mm
≤ 420mm ≤ 420mm

A

90°

90°

B

! ≤ 40 kg

! ≤ 108 kg

Hay que diseñar la distribución del con-
trapeso de manera que los Porter no es-
tén apoyados en la superficie del tejado.

C1/2

A/B
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! ¡Si el módulo está 
situado en el área del 
borde, colocar el con-
trapeso por fuera!Plano de contra-

pesos de K2 Base
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3

3

3

2

1

2

2

1

Montaje de módulos 

! 14 Nm
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90°

≤ 700mm

A

B

16 Nm

¡Colocación conforme al 
plano de montaje de Base!

!

!

Pasos opcionales de montaje
Conexión fija con FixPro, en el ejemplo pie de montaje Solmont
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Conexión a tierra del marco del módulo con TerraGrif

14 Nm!

Gestión de cables con Cable Manager

Consulte también nuestra recomendación sobre la protección 
contra el rayo y la conexión equipotencial: k2-systems.com/eblp

i
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Gestión de cables con PVX MultiMount

A1

A2
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B

C



Soportamos los sistemas fotovoltaicos 

D-Dome 6 Assembly ES V6 | 0322 · Reservado el derecho a efectuar modificaciones. · Las ilustraciones 
de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original. 

K2 Systems GmbH 

Industriestraße 18  
71272 Renningen  
Germany

+49 (0) 7159 - 42059 - 0  
info@k2-systems.com  
www.k2-systems.com

Muchas gracias por elegir un 
sistema de montaje K2.
Los sistemas de K2 Systems se montan de manera rápida y fácil.  
Esperamos que estas instrucciones le hayan sido de ayuda.  
Estamos a su entera disposición si tiene sugerencias, dudas o si desea 
plantear propuestas de mejora. Encontrará todos los datos de contacto en:

 T k2-systems.com/es/contacto 

 T Línea de atención al cliente: +49 (0) 7159 42059-0

Se aplican nuestras condiciones generales de suministro, que pueden 
verse en:  
www.k2-systems.com



STM21040P15/2
CAJA MODULAR CONEXIÓN PV 2MPPT - 2STRINGS FUS 15A + PROTECTOR SOBRETENSION II

Código 029STM21040P15/2

EAN 84308920296748

Marca Gave Solartec

Descripción de producto

Caja conexión PV modular para 2MPPT, 2string x mppt (4 entradas, 2
salidas) x base y fusible 15A gPV + seccionador 40 A+ protector
sobretensión clase II tensión máxima de 1000Vdc, para realizar

instalaciones con toda seguridad. Caja en policarbonato de doble
aislamiento clase II apto para uso exterior con una elevada resistencia a

los golpes (IK08). Dimensiones de 436x310x148mm.

Datos técnicos

Nº de strings por seguidor 2

Número de seguidores MPPT 2

Tensión máxima (Uoc max) 1000 V

Intensidad fusible 15 A

Protección contra sobretensiones Clase II 2 x PST31PV

Corriente de descarga nominal (In) 20 kA

Corriente de descarga máx. (Imax) 40 kA

Nivel de protección a In (Up) 3.6 kV

Tensión de régimen perm. máx. (Ucpv) 1060 VDC

Normas IEC EN 6143-1/2

Dimensiones

Alto producto 436 mm

Ancho producto 310 mm

Largo producto 148 mm

STM21040P15/2
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ACT50SDA
CAJA MODULAR AC TRIFASICA AUTOMATICO 50A DIFERENCIAL TIPO A 30MA

Código 029ACT50SDA

EAN 8430892313841

Descripción de producto

Caja modular de conexión equipada con protección automático,
diferencial y sobretensiones. Interruptor automático 3 polos + neutro 50A

curva C poder de corte 6kA - UNE-EN 60898-1. Interruptor diferencial
tetrapolar tipo A sensibilidad 30mA para corrientes alternas con

componentes de contínua, protegido contra disparos intempestivos
0,25kA, UNE-EN 61008-1. Protector de sobretensiones Clase II In 20kA

Imax 40kA Up 1,5kV UNE-EN 61643-11 con protección fusible asociada.
Caja en policarbonato de doble aislamiento clase II apto para uso exterior

con una elevada resistencia a los golpes (IK08). Dimensiones de
286x418x148mm

Datos técnicos

Interruptor automático 50 A

Curva C

Poder de corte EN 60898-1 6 kA

Diferencial tipo A - 30mA (EN 61008-1)

Protección contra sobretensiones Clase II PSTC440

Corriente de descarga nominal (In) 20 kA

Corriente de descarga máx. (Imax) 40 kA

Nivel de protección a In (Up) 1.5 kV

Normas IEC EN 6143-1/2

Dimensiones

Alto producto 286 mm

Ancho producto 418 mm

Largo producto 148 mm

ACT50SDA
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Ficha técnica de producto
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DISEÑO

1. Conductor
Cobre electrolítico, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC 60228

2. Aislamiento
Polietileno reticulado (XLPE).

La identificación normalizada de los conductores aislados es la siguiente:

3 + 1  Azul + Marrón + Amarillo/Verde + Rojo (1,5 mm2)

3. Cubierta
Poliolefina ignifugada, de color verde, libre de halógenos y con baja emisión de humos 
y gases corrosivos en caso de incendio. Cable no propagador del incendio.

APLICACIONES
Los cables libres de halógenos Toxfree ZH RZ1-K (AS) para derivaciones cumplen todos 
los requisitos de la ITC-BT 15 (Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales). Estos 
cables incluyen en su configuración los dos conductores utilizados para la transmisión 
de energía (fase y neutro), el conductor de protección (tierra) y el hilo de mando de 1,5 
mm2 de color rojo. De esta forma se consigue reducir el coste de las instalaciones, al 
facilitar el trabajo del instalador y simplificar el acopio de materiales.

Cable flexible de potencia, libre de halógenos, 
para derivaciones individuales.

RZ1-K (AS) D.I.
TOXFREE ZH 

 TOXFREE ZH RZ1-K (AS) D.I.

1

2

3

IEC 60502-1 / UNE 21123-4

Este render es un ejemplo 

de las diversas configu-

raciones de este cable.     

Puede ser suministrado en 

diversas  secciones       y 

número de conductores. 



86

Cable flexible de potencia, libre de halógenos, 
para derivaciones individuales.

RZ1-K (AS) D.I.

TOXFREE ZH RZ1-K (AS) D.I.

CARACTERÍSTICAS

Características eléctricas
BAJA TENSIÓN 0,6/1kV

Norma de referencia
IEC 60502-1 / UNE 21123-4

ITC y certificaciones
ITC: 15

Certificados
 CE
 AENOR
 RoHS

Características térmicas
Temp. máxima del conductor: 90ºC 
Temp. máxima en cortocircuito: 250ºC (máximo 5 s).
Temp. mínima de servicio: -40ºC 
(estático con protección).

Características frente al fuego
No propagación de la llama según UNE-EN 60332-1 
e IEC 60332-1.
No propagación del incendio según UNE-EN 60332-3 
e IEC 60332-3.
Libre de halógenos según UNE-EN 60754 e IEC 60754
Baja emisión de humos según UNE-EN 61034 e IEC 
61034. Transmitancia luminosa > 60%.
Baja emisión de gases corrosivos UNE-EN 60754-2 
e IEC 60754-2.

Características mecánicas
Radio de curvatura: 5 x diámetro exterior.
Resistencia a los impactos: AG2 Medio.

Características químicas
Resistencia a los ataques químicos: aceptable.
Resistencia a los rayos ultravioleta: UNE 211605.

Presencia de agua
Presencia de agua: AD5 chorros de agua.

Otros
Marcaje: metro a metro.

Condiciones de instalación
Al aire.
Enterrado.
Entubado.

Aplicaciones
Uso industrial.
Locales de pública concurrencia.



DOCUMENT 2 ESTUDI 

BÀSIC DE SEGURETAT I 

SALUT  

  



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM COL·LECTIU DE 27 KWP A LA COBERTA DE LA LLAR D’INFANTS 
PIT-ROIG 
FV SANT PERE DE VILAMAJOR 

 

 Pàgina:  1 
 

Index 
 
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 3 
1.1. Identificació de les obres 3 
1.2. Objecte 3 
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 3 
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 4 
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 5 
2.1. Promotor 5 
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 5 
2.3. Projectista 7 
2.4. Director d'Obra 8 
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 8 
2.6. Treballadors Autònoms 11 
2.7. Treballadors 12 
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 12 
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 12 
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 13 
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 14 
3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 16 
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' i documentació 
contractual annexa en matèria de Seguretat 17 
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 17 
4.1. Textos generals 18 
4.2. Condicions ambientals 23 
4.3. Incendis 24 
4.4. Instal·lacions elèctriques 24 
4.5. Equips i maquinària 25 
4.6. Equips de protecció individual 27 
4.7. Senyalització 27 
4.8. Diversos 27 
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 28 
5.1. Criteris d'aplicació 28 
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 28 
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 29 
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 29 
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 29 
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 29 
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 30 
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de Seguretat i Salut 31 
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 31 
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 32 
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 32 
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS 32 
7.1. Definició i característiques dels Equips 32 
7.2. Condicions d'elecció 33 
7.3. Normativa aplicable 33 
8. Signatures 35 
 



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM COL·LECTIU DE 27 KWP A LA COBERTA DE LA LLAR D’INFANTS 
PIT-ROIG 
FV SANT PERE DE VILAMAJOR 

 

 Pàgina:  2 
 

  
PLEC 

 
  

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

  
1.1. Identificació de les obres 
 

  
  

1.2. Objecte 
 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que 
hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió 
Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a 
emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort 
dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de 
manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus 
d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es 
derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 
a) Tots aquells continguts al: 

− Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i 
adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

− ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i 
adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. 
(cas d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de 
Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte 
d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives 
adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents 
documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 

d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos 
laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries 
per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als 
assenyalats  anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions 
tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva 
eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 
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Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 

reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es 
tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les 
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i 
equips preventius. 

 
 
 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 

comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de 
les especificacions tècniques necessàries.  

 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits 

o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi 

de Seguretat i Salut. 
  

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte 
d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del 
Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats 
o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies 
socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts 
per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els 
Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades 
que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement 
d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no 
podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del 
Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades 
apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 
Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol 
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cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat 
com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de 
Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i 
aquestes tinguin preu al Contracte. 

  
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan 
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la 
L. 31/1995) : 
 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de 

treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb 
l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la 
salut.  

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals al treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  
2.1. Promotor 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, 
física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i 
financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior 
alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan 

sigui necessari o es cregui convenient. 
 

11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al 
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració 
del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 
modificacions pertinents. 

 
12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les 

fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 

13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà 
la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

 



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM COL·LECTIU DE 27 KWP A LA COBERTA DE LA LLAR D’INFANTS 
PIT-ROIG 
FV SANT PERE DE VILAMAJOR 

 

 Pàgina:  5 
 

14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les 
seves responsabilitats. 

 
 

15. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin 
unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

  
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti 
amb titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 
estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 

 
16. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista 

tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i 
Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat 

de planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània 
o successivament. 

e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de 
treball. 

17. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 
Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte 
d'obra.  

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi 
bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes 
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi 
de Seguretat i Salut. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 
aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 
autònoms. 
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Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons 
el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 

planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 
treball.  

 
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 

Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable 
els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les 
tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre 
sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 

haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es 

realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció 
quan no calgui la designació de Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 

autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la 
Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 
l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim 
patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, 
en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
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Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 
  

2.3. Projectista 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de 
forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents 
tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 
treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
  

2.4. Director d'Obra 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 
mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i 
d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar 
l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució 
material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i 
quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, 
nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 

projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 

construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els 
materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i 
dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 

11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels 
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el 
mateix. 

12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que 
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puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 
disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 

13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut del contractista. 

14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats 
que siguin preceptius. 

15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i 
Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al 
compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren 
perceptius. 

  
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 

Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i 
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb 
subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, 
amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la 
seva execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 
18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 

compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 
Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme 
les condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, 
compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com 
constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà 
de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins 

dels límits establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 
32/2006 i el Reial Decret 1109/2007. 

23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut 
del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 
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corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i 
presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 

(PSS). 
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, 

si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats 
empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en 
conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes 
establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms 
que hagin contractat. 

28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de 
riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, 
l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el 
Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han 
complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als 
treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

31. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a 
l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT 
INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans 
auxiliars fets servir a l'obra. 

34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, 
que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El 
Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  
l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients 
de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o 
l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de representació del 
Contractista a l'obra. 

35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 
d'Incidències. 
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36. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn 
material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi 
com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu 
laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels 
elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de 
Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats 
verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, 
característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de 
les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, 
apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, 
ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells 
d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització 
d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre 
mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els 
costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.  

38. El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es determinarà la 
forma de dur-los a terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposició addicional 
catorzena de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i 
desenvolupada pel Reial Decret 604/2006. 

39. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència 
diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de 
ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant 
la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi 
altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el 
Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, 
amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

40. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en 
el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

41. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir 
les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà 
responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, 
tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del 
personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors 
autònoms que intervinguin a l'obra. 

42. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte 
al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre 
d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director 
Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció 
o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o 
Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri 
d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de 
l'obra. 

43. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments 
a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o 



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM COL·LECTIU DE 27 KWP A LA COBERTA DE LA LLAR D’INFANTS 
PIT-ROIG 
FV SANT PERE DE VILAMAJOR 

 

 Pàgina:  11 
 

Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  
44. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 

l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a 
evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i 
l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

45. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació 
de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o 
limítrofs. 

46. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

47. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua 
mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic 
especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de 
cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que 
autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en 
aquesta obra en concret. 

48. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit 
pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua 
de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total 
coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de 
seguretat a les tasques a desenvolupar. 

49. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba 
en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així 
mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen 
totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''. 

  
2.6. Treballadors Autònoms 
 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 
directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 
contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de 
realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
50. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

51.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

52. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

53. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, 
en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

54.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de 
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 
dels equips de treball per part dels treballadors. 

55. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 
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de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips 
de protecció individual per part dels treballadors. 

56. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i 
de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

57. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS): 
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball 
que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 
condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, 
segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

  
2.7. Treballadors 
 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà 
de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb 
subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el 
compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i 
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
58. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
59. El deure d'indicar els perills potencials. 
60. Té responsabilitat dels actes personals. 
61. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a 

la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
62. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals. 
63. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
64. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i 

la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
65. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 

previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps 
que duri la seva permanència a l’obra.  

  
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 

  
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de 
Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 
66. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
67. Bases del Concurs. 
68. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 

Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
69. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
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70. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
71. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 

Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, 
pel Coordinador de Seguretat. 

72. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
73. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
74. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista 

per l’obra en qüestió. 
75. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista 

i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director 
d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat 
d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès 
de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, 
notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat 
i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra 
o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra 
i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les 
conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  
adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures 
de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi 
habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables 
per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no 
que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades 
en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el 
mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

  
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura 
preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri 
del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i 
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 
tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, 
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per tant, vinculants per les parts contractants. 
  

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans 
de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus 
medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de 
conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols 
següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 

 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
 

- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
 

 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
 

- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
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- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 

maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. Senyalització 
de circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
 
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de 

façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de 
tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers 

d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers 
d’escales. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis 
de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 
perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
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- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota 
taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 

- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal·lacions, 
arquetes i registres provisionals. 

- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 

− Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
− Escales provisionals. 
− Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
− Abalisament i senyalització de zones de pas. 
− Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
− Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
− Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 

exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (*). 
 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i 

evacuació d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 

transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció 

Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i 

patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 
Altres. 
 

 
  

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, facilitat 
pel Col·legi Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de 
seguretat i salut o per l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti 
d'obres de les Administracions públiques. 
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Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , 
aquest llibre haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i 
salut , i a la disposició de la direcció d'obra o direcció facultativa , contractistes , 
subcontractistes i treballadors autònoms, les persones o òrgans amb responsabilitat en matèria 
de prevenció de les empreses que intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans especialitzats en 
matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions públiques competents, o en el 
seu cas, del representant dels treballadors, els quals podran realitzar les anotacions que 
considerin adequades respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut. 
 
Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la 
direcció facultativa, la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors 
d'aquest i només en el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels 
advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre així com en el supòsit de 
paralització dels treballs, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social 
en el termini de vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració 
d'una advertència o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació. 

  
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' i 

documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i 
Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a 
requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista 
totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 
facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be 
designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 
referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació 
verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals 
i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria 
de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no 
serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi 
el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat 
per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels 
mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per 
les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol 
altre recurs prescrit per la llei. 
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Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció 
civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la 
preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre 
jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada 
jurisdicció. 

  
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser 
d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

  
4.1. Textos generals 
 

− Convenis col·lectius. 

− “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  
20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre 
de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  
octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de 
febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 
de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 
(BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 
486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 
665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 
1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 
349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

− “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 
28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de 
diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment 
per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

− “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad 
e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

− “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de 
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

− “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 
sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), 
adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

− “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre 
de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

− “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
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notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

− “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE 
de 26 de septiembre de 1995)”. 

− “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de 
enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 
1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 
de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 
de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 
(BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 
2004)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  
487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en 
las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 
1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 
(BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat 
per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

− Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les 
obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 
1998). 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

− “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre 
de 1999)”. 

− “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo 
de 2001)”. 

− “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

− “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

− “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos 
(BOE 10 de enero de 2004)”. 

− Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  
31 de enero de 2004).  

− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, 
de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
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la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición 
a vibraciones mecánicas”. 

− “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

− “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los 
túneles de carreteras del Estado”. 

− “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
(BOE 250 de 19 de octubre)”.  

− “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios 
para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per 
“Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

− “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(BOE 23 de marzo de 2007)”.  

− “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 
25 de agosto)”. 

− Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de 
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

− “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus 
disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Reglamento REACH)”. 

− Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades 
per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per 
a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 
2009). 

− “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en 
relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud 
en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de 
lactancia”. 

− “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecànicas”. 

− “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo 
de 2009)”. 
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− “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco 
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 
2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 

− ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para 
lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y compuestos organoestánnicos).'' 

− ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas 
artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 

− ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de 
preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).'' 

− ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, 
de 6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).'' 

− Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció 
(DOGC núm. 5764 de 26 de Novembre de 2010). 

− “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre 
la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de 
prevención.” 

− “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 

− “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

− ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo 
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se 
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se 
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH).'' 

− ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de 
protección civil ante el riesgo químico.'' 
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− ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y 
la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se 
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se 
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
mezclas químicas (REACH).'' 

− ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general 
del sector de la construcción.'' 

− ''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados.'' 

− ''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, 
aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.'' 

− ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de 
actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el 
Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades 
formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en 
el V Convenio colectivo del sector de la construcción.'' 

− ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la 
Prevención de Riesgos Laborales en la Administración General del Estado.'' 

− “Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 
de reacción y de resistencia frente al fuego (BOE 281, de 23 de noviembre de 2013).” 

− “Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se 
establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de 
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la exposición a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.” 

− “Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio espanyol (BOE 50, de 27 de 
febrero de 2014).” 

− “Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.” 

− Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 

− “Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la 
especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles 
ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión Europea.” 

− “Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se 
modifican, con relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una 
generación, los anexos VIII, IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de 
las sustancias y preparados químicos (REACH).” 

− “Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se 
modifica, con relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el anexo 
XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH).” 

− “Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención , y otros 
Reales Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.” 

− “Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control 
de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas.” 

− “Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.” 

− “Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de 
prevención.” 

− “Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, 
de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la 
acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de 
actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de 
prevención de las empresas.” 

− “Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de 
Protección Civil ante el Riesgo Radiológico.” 

− ''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura 
para la Calidad y la Seguridad Industrial.” 

− ''Directiva (UE) 2017/164 de la Comisión, de 31 de enero de 2017, por la que se establece 
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una cuarta lista de valores límite de exposición profesional indicativos de conformidad con 
la Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifican las Directivas 91/322/CEE, 
2000/39/CE y 2009/161/UE de la Comisión.'' 

− “Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la 
certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos 
técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados 
(BOE 42, de 18 de febrero de 2017).” 

− “Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 
MIE APQ 0 a 10 (BOE 176, de 25 de julio de 2017).” 

− “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE 272, de 09 de 
novembre de 2017).” 

− ''Orden TEC/1146/2018, de 22 de octubre, por la que se aprueba la instrucción técnica 
complementaria 04.7.06 ''Control de gases tóxicos en la atmósfera de las actividades 
subterráneas'' y se modifica la instrucción técnica complementaria 05.0.02 
''Especificaciones para minas subterráneas de carbón y labores con riesgo de explosión. 
Contenidos límites de metano en la corriente de aire'', del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera.'' 

− ''Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción 
técnica complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio.'' 

− ''Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real 
Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental'' 

  
4.2. Condicions ambientals 
 

− Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

− Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i 
vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 10 de juliol de 1987). 

− “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 
1991)”. 

− “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 
de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

− “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 
24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 
2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

− “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones 
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sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de 
marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

− “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 
trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 

− “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real 
Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

− “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante 
el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
(BOE 11 de marzo de 2006)”.  

− “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

− “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE 
de 16 de noviembre de 2007)”. 

  
4.3. Incendis 
 

− Ordenances municipals. 

− Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i 
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
de 24 de Febrer de 2003). 

− ''Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios (BOE 139, de 12 de junio de 2017).'' 

 
  

4.4. Instal·lacions elèctriques 
 

− “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, 
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

− Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment 
de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

− “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre 
de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 
2000)”. 

− Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció 
del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 
2001). 

− “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 
2001)”. 

− Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament 
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elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

− “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 
septiembre de 2002)”. 

− “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que 
se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja 
tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

− “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 
en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 
01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

− “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y 
temporales de obras”. 

 
  

4.5. Equips i maquinària 
 

− “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir 
los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus 
equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

− “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 
(BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

− “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre 
aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

− “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE 
de 23 de abril de 1997)”. 

− “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril 
de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 
1997)”. 

− “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE 
de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de 
noviembre de 2004)”. 

− ''Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en 
foso (BOE de 25 septiembre de 1998).” 

− ''Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las 
máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y 
homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000.'' 

− ''Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
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1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.“Real Decreto 
2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión 
y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 2009). 

− ''Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las màquines (BOE 246, de 11 de octubre de 
2008).” 

− “Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de 5 de febrero 
de 2009).” 

− “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio 
de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 
76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.” 

− ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, 
de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en 
servicio de las máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas.'' 

− ''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria AEM 1 ''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de novembre (BOE 46, de 22 de 
febrero de 2013).'' 

− “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales 
de seguridad para la comercialización de los equipos a presión (BOE 210, de 2 de 
septiembre de 2015).” 

− “Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales 
de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para 
ascensores (BOE 126, de 25 de mayo de 2016).” 

− ''Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la 
certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos 
técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados.'' 

− ''Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 
MIE APQ 0 a 10.'' 

− ''Orden FOM/606/2018, de 25 de mayo, sobre el contenido del informe anual para el 
transporte de mercancías peligrosas por carretera.'' 

− Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 
2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 
9 de junio de 1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas 
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móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones 
e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

 
  

4.6. Equips de protecció individual 
 

− “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat 
per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 
1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. 
Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, 
“Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de 
abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 
de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de 
septiembre de 2001)”. 

− “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 
(BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

− “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

− “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las 
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra 
partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del 
Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

− “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, 
relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la 
comercialización de equipos a presión (refundición).” 

− Normes Tècniques Reglamentàries. 
 

  
4.7. Senyalització 
 

− “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

− “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

− Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
  

4.8. Diversos 
 

− “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, 
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

− “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
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tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 
(BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

− “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

− Convenis col·lectius. 

− “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios 
(BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 

− ''Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de Trabajo.'' 

− “Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 
relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 
comercialización y control de explosivos con fines civiles (refundición).” 

− ''Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Explosivos (BOE 54, de 4 de marzo de 2017).'' 

− ''Real decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, 
de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el 
sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.'' 

  
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 

  
5.1. Criteris d'aplicació 
 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de 
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 
conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració 
unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran 
figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 
podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla 
de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no 
suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de 
Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al 
pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla 
en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi 
de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, 
conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, 
emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en 
l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

  
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
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Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les 
partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa 
l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost 
del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte 
d’obra.  

  
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any 
des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost 
de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de 
contractació, en els terminis contemplats en en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de 
Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives de el 
Parlament Europeu i de Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014. 

  
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i 
Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, 
les següents Penalitzacions: 

 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 

  
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 

  
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre 
cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta 
de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 
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• Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 
riscos i la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
− Investigació Tècnica d'Accidents. 

 
• Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes 
corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els 
factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i 
Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 

  
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els 
documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir 
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a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat 
Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 
76. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
77. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
78. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
79. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
80. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
81. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
82. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de Seguretat i 

Salut 
 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i 
Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de 
l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb 
l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) 
com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels 
recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios 
de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de 
Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 
correcte compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  
haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en 
aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori 
als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria 
preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, 
amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

  
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 
 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 
condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que 
estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 
periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així 
com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
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Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de 
durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre 
de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, 
com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 
assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra 
es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), 
considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a 
complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del 
Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de 
Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió 
de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que 
correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 
l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de 
Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 
participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i 
serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció 
(propi o concertat). 

  
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi 
un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  
seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, 
vehicles o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

  
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O 

MÀQUINES-FERRAMENTES 
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7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 

• Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària 
per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, 
desplaçament i accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 
− Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 

solidàriament. 
− Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza 

en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a 
un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
• Característiques 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel 
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i 
utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica 
siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals 
inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats 
a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i 
fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
 
− Nom del fabricant. 
− Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
− Tipus i número de fabricació. 
− Potència en Kw. 
− Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 

procedeix. 
  

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o 
Màquines-Ferramentes 

 
• Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de 
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
 
• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
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• Emmagatzematge i manteniment 
 
− Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 

fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
− Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 

col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 

entre 15 i 25ºC. 
− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 

documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

 
  

7.3. Normativa aplicable 
 

• Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates 
d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

 

− Directiva 2006/42/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 17 de maig de 2006, relativa a 
les màquines i per la qual es modifica la Directiva 95/16 / CE (refosa)). 

 

Entrada en vigor del “Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen 
las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.'' 

 

Excepcions: 

 

− Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 

− Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 

− Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

− Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 

Altres Directives. 

 

− Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de 
tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial 
Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i 
Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

− Directiva 2014/29/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 
l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de comercialització dels 
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recipients a pressió simples. 

− Directiva 2014/30/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 
l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de compatibilitat 
electromagnètica (refosa). 

− Directiva 2014/34/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 
l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria d'aparells i sistemes de 
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (refosa). 

− Directiva 2014/68/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 15 de maig de 2014, relativa a 
l'harmonització de les legislacions dels Estats membres sobre la comercialització d'equips a 
pressió. 

− Reglament (UE) 2016/426 de el Parlament Europeu i de Consell, de 9 de març de 2016, sobre 
els aparells que cremen combustibles gasosos i pel qual es deroga la Directiva 2009/142 / CE. 

− Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 
relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de 
l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial 
de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i 
Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 

− Directiva 2009/104/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 16 de setembre de 2009, 
relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors 
en el treball dels equips de treball (segona Directiva específica conformement a l'article 16, 
apartat 1, de la Directiva 89/391/ CEE). 

 

 

 
• Normativa d’aplicació restringida 

 

− Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i 
Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de 
màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

− Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons 
automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

− Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

− Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

− Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

− Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada 
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

 
  

8. Signatures 
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 ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
E04 ESTRUCTURES 
E04.E03 ESTRUCTURES D'ACER 

ESTRUCTURES D'ELEMENTS D'ACER ENSAMBLATS MITJANÇANT CARGOLS O SOLDADURA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL  

ELEMENTS PUNTXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TROSSEJAT D'ESCÒRIA 

TREBALLS AMB RADIAL 
TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: GASOS DE SOLDADURES  

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 
 Situació: SOLDADURA ELÈCTRICA  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ 

MATERIAS INFLAMABLES 
 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: SOLDADURES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS  
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni 
accés 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /21 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 

14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
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I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 
(pintures, dissolvents, etc) 

20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 19 /20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i 
tall amb serra radial 

19 /20 /21 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha 
risc contacte elèctric 

16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

I0000163 Realitzar treballs de soldadura en alçada des de gàbia o plataforma 
protegida 

1 

 
  

 
E06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
E06.E04 DIVISÒRIES ( OBRA ) 

PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 
60x40x20 CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
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ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREADE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I AJUST DE MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL I AJUSTOS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB AGLOMERANTS I ADHESIUS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
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I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

13 

I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

 
  

 
E15 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
E15.E01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MUNTATGE DE SAFATES 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
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4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

PELAT DE CABLES 
COPS AMB EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS 

INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 
manteniment de la instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
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I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 

14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha 
risc contacte elèctric 

16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies 
no estan en tensió 

16 
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 DISSENY 

1.1 Disseny del generador fotovoltaic 

1.1.1 Generalitats 
Tots els mòduls que integren la instal·lació seran del mateix model, i en el cas d’existir altres diferents, el 

disseny deurà garantir la seva compatibilitat, l’absència de defectes negatius o de la degradació de les 

prestacions de la instal·lació per dita causa. 

S’utilitzaran mòduls qualificats aportant la documentació sobre les probes i assajos a la qual s’han sotmès. 

En tots els casos es compliran les normes vigents d’obligatori compliment. 

1.1.2 Orientació, inclinació i ombres 
L’orientació i inclinació del generador fotovoltaic s’ajustarà als límits establerts en la Memòria Descriptiva. 

El càlcul de la distancia mínima entre files dels mòduls es realitzarà d’acord a la memòria descriptiva. 

 COMPONENTS i MATERIALS 

2.1 Generalitats 
S’assegurarà un grau d’aïllament elèctric de tipus bàsic classe 1 en el que afecta tant els equips (mòduls 

i inversors), com als materials (conductors, caixes i armaris de connexió), exceptuant el cablejat de 

continua que serà de doble aïllament. La instal·lació incorporarà tots els elements i característiques 

necessaris per garantir en tot moment la qualitat del subministrament elèctric. 

El funcionament de les instal·lacions fotovoltaiques no deurà provocar avaries en la xarxa, disminucions 

de les condicions de seguretat ni alteracions superiors a les escomeses per l’empresa de distribució 

elèctrica. 

Així mateix, el funcionament d’aquestes instal·lacions no podrà donar origen a condicions de risc en el 

treball de manteniment i explotació de la xarxa de distribució. 

Tots els materials situats a la intempèrie deuran ser protegits contra els agents ambientals, en particular 

la radiació solar i la humitat. 

S’inclouran tots els elements necessaris de seguretat i proteccions pròpies de les persones i de la 

instal·lació fotovoltaica, homologats segons legislació vigent, per assegurar la protecció front a 

contactes directes i indirectes, curtcircuit, sobrecàrregues. 

En la memòria tècnica a presentar per el licitador es ressaltarà els canvis que haguessin pogut produir-

se respecte les especificacions tècniques del Concurs i el motiu dels mateixos, així mateix, es facilitaran 

copies de les especificacions tècniques proporcionades per el fabricant de tots els components. 

2.2 Sistemas generadors fotovoltaics 
Tots els mòduls deuran satisfer les especificacions UNE-EN 61215 per mòduls de silici cristal·lí, així com la 

qualificació per algun laboratori reconegut, que s’acreditarà mitjançant la presentació del certificat 

oficial corresponent. 

El mòdul fotovoltaic portarà de forma clarament visible i indeleble el model i nom o logotip del fabricant, 

així com una identificació individual o número de sèrie vinculat a la data de fabricació. 

S’utilitzaran mòduls que s’ajustin a les característiques tècniques descrites en aquest PPT. 

En cas de variacions respecte aquestes característiques, amb caràcter excepcional, deurà presentar-se 

en la memòria tècnica del licitador. 

Els mòduls deuran portar els díodes de derivació per evitar les possibles averies de les cèl·lules així com 

els circuits deuran anar ombrejats parcialment, els quals deuran presentar: 
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• Un grau de protecció IP65.  

• Si existeixen marcs laterals deuran se d’alumini. 

• Per que un mòdul resulti acceptable, la seva potència màxima i corrent de curtcircuit reals 

referides a condicions estàndard deuran estar compreses en el marge del ±10% dels 

corresponents valors nominals de catàleg. 

• Serà rebutjat qualsevol mòdul que presenti defectes de fabricació com trencaments o taques 

en qualsevol dels seus elements així com falta d’alineació en les cèl·lules o bombolles en el 

encapsulant. 

• L’estructura del generador es connectarà a terra. 

Per motius de seguretat, per facilitar el manteniment i reparació del generador, s’instal·laran els elements 

necessaris (fusibles, interruptors, etc.) per a la desconnexió, de forma independent i en ambdós terminals, 

de cada una de les branques de la resta del generador. 

2.3 Estructura suport 
Per que es vegi compromesa l’estructura suport es deurà complir les següents especificacions: 

S’aportarà una certificació del fabricant que justifiqui la capacitat portant del sistema de fixació dels 

panells. 

El disseny i la construcció de l’estructura i el sistema de fixació dels mòduls, permetrà les dilatacions 

tèrmiques, sense transmetre càrregues que puguin afectar a la integritat dels mòduls seguint les 

indicacions del fabricant. 

Els punts de subjecció per el mòdul fotovoltaic seran suficients en número, tenint en compte l’àrea de 

recolzament i posició relativa, de forma que no es produeixin flexions en els mòduls superiors a les 

permeses per el fabricant i els mètodes homologats per el model de mòduls. 

El disseny de l’estructura es realitzarà segons l’orientació i l’angle d’inclinació especificat per el 

generador fotovoltaic, tenint en compte la facilitat de muntatge i desmuntatge, i la possible necessitat 

de substitucions d’elements. 

L’estructura es protegirà superficialment contra la acció dels agents ambientals i la realització de 

trepants en l’estructura es portarà a terme abans de procedir al galvanitzat o protecció de l’estructura, 

sempre i quant sigui el cas. 

En cap cas els topalls de subjecció dels mòduls ni la pròpia estructura projectaran ombra a aquestes. 

2.4 Inversors 
Presentaran les característiques adequades per la connexió a la xarxa elèctrica, amb una potència 

d’entrada variable per que siguin capaços d’extreure en tot moment la màxima potencia que el 

generador fotovoltaic pot proporcionar al llarg de cada dia. 

Les característiques bàsiques dels inversors seran les següents: 

• Principi de funcionament: font de corrent. 

• Autoconmutadors. 

• Seguiment automàtic del punt de màxima potencia del generador. 

• No funcionarà en illa o manera aïllat. 

Els inversores compliran amb directives comunitàries de Seguridad Elèctrica i Compatibilitat 

Electromagnètica, certificades por el fabricant, i incorporant proteccions front a: 

• Curtcircuits en alterna. 

• Tensió de xarxa fora de rang. 

• Freqüència de xarxa fora de rang. 

• Sobretensions, mitjançant varistors o similars. 

• Pertorbacions presents a la xarxa com microtalls, polsos, defectes de cicles, 

• absència y retorn de la xarxa, etc. 
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Cada inversor disposarà de las senyalitzacions necessàries per la seva correcta operació e incorporarà 

els controls automàtics per assegurar la seva adequada supervisió i maneig. 

Cada inversor incorporarà els següents controls manuals: 

• Encès i apagat general de l’inversor. 

• - Connexió i desconnexió de l’inversor a la interfície CA. Podrà ser extern a l’inversor. 

2.5 Cablejat 
Els positius i negatius de cada grup de mòduls es conduiran separats i protegits d’acord a la normativa 

vigent. 

Els conductors seran de coure i tindran la secció adequada per evitar caigudes de tensió i calentaments. 

Per qualsevol condició de treball, els conductors de la part CC deuran tenir la secció suficient per que 

la caiguda de tensió sigui inferior del 1,5% i els de la part CA tenir una secció per que la caiguda de 

tensió sigui inferior del 2%, tenint ambdós casos com referència les tensions corresponents a caixes de 

connexions. 

S’inclourà tota la longitud de cable CC i CA, la qual serà necessària per no generar esforços en els 

diversos elements ni possibilitat de crear algun risc per el pas de persones. 

Tot el cablejat de continua serà de doble aïllament i adequat per el seu us en intempèrie el cablejat de 

continua serà de doble aïllament i adequat per el seu us en intempèrie, a l’aire o soterrat, d’acord amb 

la norma UNE 21123. 

2.6 Connexió a xarxa 
La instal·lació complirà amb les condicions tècniques per la connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la 

xarxa BT i amb les normes particulars d’instal·lacions d’enllaç de la companyia elèctrica. 

2.7 Equip de mesura 
La instal·lació complirà amb lo disposat en el Real Decret 1663/2000 (article 10) sobre equips de mesura 

i facturació d’instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió.  

2.8 Proteccions 
La instal·lació complirà amb lo disposat en les Condicions Tècniques per a la connexió d’instal·lacions 

Fotovoltaiques a la xarxa BT i amb les Normes particulars d’instal·lacions d’enllaç de la companyia 

elèctrica distribuïdora. 

2.9 Posada a terra de les instal·lacions fotovoltaiques 
Totes les instal·lacions compliran amb el Real Decret 1663/2000 (article 12) sobre les condicions de 

posada a terra en instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió. Es realitzarà un 

aïllament galvànic entre la xarxa de distribució de baixa tensió i el generador fotovoltaic mitjançant un 

transformador d’aïllament. 

Totes les masses de la instal·lació fotovoltaica, tant de la secció continua com de la alterna, estaran 

connectades a una única terra, que serà independent de la del neutre, de  l’empresa distribuïdora, 

d’acord amb el Reglament de Baixa Tensió. 

 APROVISIONAMENT, TRANSPORT Y EMMAGATZEMATGE DEL 

MATERIAL 
L’instal·lador fotovoltaic tindrà en compte les característiques d’aquest tipus d’instal·lacions que 

obliguen, en major o menor mesura, a considerar degudament les operacions prèvies al muntatge. 
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3.1 Aprovisionament 
L’instal·lador deurà emmagatzemar el material, en condicions apropiades per aquest tipus de material, 

rebut dels proveïdors i s’encarregarà de fer arribar el material necessari al lloc de la instal·lació sent 

responsable de la custodia del material fins al seu muntatge. 

3.2 Transport 
Les instal·lacions fotovoltaiques poden ubicar-se en llocs allunyats dels nuclis urbans, remots, aïllats y de 

difícil accés, i per tant es deurà prestar especial atenció a la seva localització i a les vies d’accés 

disponible. 

Per el transport  dels mòduls i del material en general es protegirà amb embalatge i es col·locaran en 

caixes de transport per evitar danys o trencaments. 

3.3 Emmagatzematge  
Durant el muntatge d’una instal·lació fotovoltaica pot ser necessari l’emmagatzematge provisional de 

material. En aquest aspecte, l’instal·lador ha de tenir en compte les següents consideracions: 

El material fotovoltaic, especialment els mòduls, poden ser objecte de robatoris, per el que es recomana 

el seu emmagatzematge en llocs tancats o vigilats. 

Durant l’emmagatzematge en vies de pas transitades, s’ha de preveure qualsevol manipulació 

indeguda, cops, o caigudes fortuïtes de material, ocasionades principalment per persones alienes a la 

instal·lació. Tenint en compte que els mòduls son els que requereixen una major atenció respecte a 

aquest tipus de manipulacions. S’ha d’evitar la exposició del material a condicions ambientals 

desfavorables, com l’emmagatzematge a la intempèrie d’elements sense el grau IP adequat. 

 RECEPCIÓ I PROVES 
L’instal·lador a càrrec del muntatge de la instal·lació aportarà l’albarà i certificats dels materials instal·lats 

al adjudicatari. 

Abans de la posada en servei de tots els elements principals (mòduls, inversors, comptadors) s’hauran 

d’haver superat les proves de funcionament en fàbrica dels equips, de les que s’aixecarà oportuna acta 

que s’adjuntarà amb els certificats de qualitat. 

Les proves a realitzar per l’instal·lador, amb independència del que indica anteriorment en aquest plec, 

serà com a mínim les següents: 

• Funcionament i posada en marxa de tots els sistemes. 

• Proves d’arrencada i parada en diferents instants de funcionament. 

• Proves dels elements i mesures de protecció, seguretat i alarma, així com la seva actuació, amb 

excepció de les proves referides a l’interruptor automàtic de la desconnexió. 

• Determinació de la potència instal·lada. 

Concloses les proves i la posada en marxa es passarà a la fase de la Recepció Provisional de la 

Instal·lació. No obstant, l’Acte de Recepció Provisional només es firmarà després d’haver comprovat que 

tots els sistemes i elements que formen part del subministrament han funcionat correctament durant un 

mínim de 240 hores seguides, sense interrupcions o parades causades per errors del sistema subministrat 

i complint-se els següents requisits: 

• Entrega de tota la documentació requerida en aquest PCT. 

• Retirada d’obra de tot el material sobrant. 

• Neteja de les zones ocupades, amb transport de tots els desfets a l’abocador. 

Durant aquest període el subministrador serà l’únic responsable de l’operació dels 

Sistemes subministrats, instruint al personal d’operació per aquest tipus d’instal·lacions. 

Tots els elements subministrats, així com la instal·lació en el seu conjunt, tindrà una garantia de tres anys 

amb el que es protegirà front a defectes de fabricació, instal·lació o disseny, llevat per els mòduls 
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fotovoltaics, per els que la garantí serà de 8 anys comptats a partir de la data de la firma de l’acta de 

recepció provisional. 

Però, l’instal·lador estarà obligat a la reparació dels errors de funcionament que es puguin produir si 

s’aprecia que el seu origen procedeix de defectes ocults de disseny, construcció, materials o muntatge, 

comprometent-se a esmenar-los sense càrrec algun. Amb el que s’haurà d’atenir a lo establert en la 

legislació vigent en quant a vicis ocults. 

 REQUERIMENTS TÈCNICS PEL MANTENIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ 

5.1 Programa de manteniment 
Es pautaran unes condicions generals mínimes a seguir per el adequat manteniment de la instal·lació. 

Es defineixen dos tipus d’actuació per englobar totes les operacions necessàries durant la vida útil de la 

instal·lació per assegurar el funcionament y la producció: 

Manteniment preventiu: 

• Operacions d’inspecció visual, verificació d’actuacions i altres, que aplicades a la instal·lació  

deuen permetre mantenir dintre dels límits acceptables les condicions de funcionament, 

prestacions, proteccions i durabilitat de la mateixa. 

Manteniment correctiu 

• Totes les operacions de substitució necessàries per assegurar que el sistema funciona 

correctament durant la seva vida útil. Aquest últim inclou: 

o La visita a la instal·lació almenys cada sis mesos i cada vegada que el sistema produeixi 

una avaria greu en la mateixa. 

o L’anàlisi i elaboració del pressupost dels treballs i reposicions necessàries per el correcte 

funcionament de la instal·lació. 

El manteniment ha de realitzar-se per personal tècnic qualificat. 

El manteniment preventiu de la instal·lació requereix de revisions periòdiques en les quals es realitzaran 

les següents activitats: 

• Comprovació de las proteccions elèctriques. 

• Comprovació de l’estat dels mòduls: comprovació de la situació respecte al projecte original i 

verificació de l’estat de les connexions i cadenes de mòduls. 

• Comprovació de l’estat de l’inversor: funcionament, làmpades de senyalitzacions, alarmes, etc. 

• Comprovació de l’estat mecànic de cables i terminals (incloent cables de preses de terra i 

reajustament de borns), platines, transformadors, ventiladors/extractors, unions, neteja. 

• Realització d’un informe tècnic o checklist de cada una de les visites en el que es reflexa l’estat 

de les instal·lacions i les incidències esdevingudes. 

• Registre de las operacions de manteniment realitzades en un llibre de manteniment. 

 CERTIFICATS, GARANTIA Y SEGURS 

6.1 Certificats de material 
Amb la documentació definitiva s’adjuntaran els certificats de fàbrica de les plaques solars, dels inversors 

i de la Central completa: 

a) Plaques solars 

• Certificat de IEC 61215: 04.1993 

• Certificat de elements de Classe II 

• Certificat de fabricant 

b) Inversors Ídem. 
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c) Protocol de proves de la central solar 

(A realitzar en la posada en marxa) 

 MUNTATGE 
El contractista prepararà els plànols de muntatge, on s’indicaran les marques dels diversos elements que 

componen l’estructura i totes les indicacions necessàries per definir completament les unions a realitzar 

en obra; aquests plànols seran sotmesos a l’aprovació del Director de la mateixa forma que els plànols 

de taller.
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TREBALL 



Id Nombre de tarea

1 ACTUACIONS PRÈVIES

2 Visita i acta de replanteig

3 Tramitació de permisos i autoritzacions

4 OBRA CIVIL

5 Adequació accessos a coberta

6 SEGURETAT I SALUT FASE INICIAL

7 Instal·lació proteccions col·lectives

8 Senyalització i vallat d'obra

9 EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ

10 Subministrament i col·locació sistema de muntatge

11 Subministrament i col·locació mòduls fotovoltaics

12 Subministrament instal·lació inversor i proteccions

13 Connexió CPM i punt de connexió

14 Connexionat elèctric

15 POSTA EN MARXA

16 Posada en funcionament

17 SEGURETAT I SALUT FASE FINAL

18 Retirada de senyalització i vallat d'obra

19 VERIFICACIÓ DOCUMENTAL

20 Verificació de documentació i certificats

semana -1 semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7

M-1 M1 M2

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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