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MEMÒRIA TÈCNICA 
 

1.- OBJECTE DEL PROJECTE:  
 
L’objecte d’aquest treball és, la descripció de les feines per l’acondicionament de la 
coberta i la posterior implantació de d’una planta solar fotovoltaica al pavelló municipal 
primer d’octubre del municipi de la Palma de Cervelló.  ------------------------------------------  
El projecte de condicionament de la coberta, preveu el manteniment de la seva 
estructura i superfície construïda, sense alterar per tant el seu volum edificat. ------------   
 
2. TITULAR:  
 
AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ, amb domicili social al carrer Sant 
Cristòfol S/N de la Palma de Cervelló, Barcelona i C.I.F. P-5831301-F.  --------------------  
 
3. EMPLAÇAMENT DE LES OBRES:  
 
El pavelló municipal Primer d’Octubre, esta situat en el carrer Canigó, nº9, del terme 
municipal de la Palma de Cervelló, (08756-Barcelona). ------------------------------------------  
 
3.1 ESTAT ACTUAL  
 
L’espai on se realitzaran les obres tracta d’una coberta plana no transitable formada 
per forjat unidireccional i revoltons ceràmics amb una capa de protecció superficial de 
grava. 
En la inspecció visual que se ha realitzat en l’establiment en planat baixa s’ha 
identificat humitats repartides en varis estances a l’interior del poliesportiu com es el 
cas dels vestuaris, lavabos, passadís central i despatx. 
En la coberta s’han identificat zones on la capa separadora esta deteriorada per el 
contacte directe amb el sol i presenta esquerdes en algunes zones, segons 
l’encarregat de manteniment les boneres sifòniques del baixants en coberta s’han vist 
obstruïdes en alguns casos per dipòsits de graves que s’han colat per la reixa.    



 
  

C/Josep Domènech nº23   
  Cabrera de Mar 08349 (Barcelona) 

info@engivert.com 
Tel.606.522.900 

   
 

REF: mem-LaPalmaCervellóPoliesportiu.doc PAG-2- 
 
 

L’edifici pertany a l’ajuntament de la Palma de Cervelló amb ús d’equipament esportiu, 
s’accedeix per el carrer del Canigó.  ------------------------------------------------------------------  
Constructivament l’estructura està formada per pilars de formigó i murs de càrrega  de 
totxana amb acabat vist. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
3.2 ESTAT PROJECTAT 
 
Les millores projectades de la coberta del pavelló Primer d’Octubre de la Palma de 
Cervelló es l’acondicionament de la coberta plana. -----------------------------------------------  
 
Les obres projectades per l’acondicionament de la coberta plana son les següents: 
   

- Retirada de placa o panell d'aïllament en coberta plana, amb mitjans manuals, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. --------------------------------------------------  

- Retirada de capa d'impermeabilització en coberta plana, amb mitjans manuals, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. --------------------------------------------------  

- Retirada de capa separadora geotèxtil en coberta plana, amb mitjans manuals, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. --------------------------------------------------  

- Retirada de capa de protecció formada per 10 cm de gruix de grava en coberta 
plana, amb mitjans manuals i recuperació de la grava en saques per a la seva 
posterior recol•locació , esta inclòs el baixar-la de la coberta amb grua, acopi en 
via publica. -------------------------------------------------------------------------------------------  

- Retirada i posterior acopi per reutilització de minvell de xapa metàl·lica en 
coberta plana, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements 
constructius contigus.  -----------------------------------------------------------------------------  

- Aixecat de bonera en coberta plana, amb mitjans manuals, sense afectar a 
l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. -------------------------------------------------------------------------------------------  

- Desmuntatge de compressors amb mitjans manuals i càrrega mecànica o 
manual sobre camió per a posterior aprofitament. -----------------------------------------  

- Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava reutilitzada, tipus invertida; 
impermeabilització monocapa no adherida: làmina de cautxú sintètic EPDM 
d'alta densitat, de 1,2 mm d'espessor; capa separadora sota aïllament: geotèxtil 
no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, (500 g/m²); aïllament 
tèrmic: panell rígid de poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de 
mitja mossa, de 50 mm d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa; capa 
separadora sota protecció: geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster 
unides per tiretes, (500 g/m²); capa de protecció: 10 cm de còdol de 16 a 32 mm 
de diàmetre reutilitzat. Esta inclòs la prova d'estanquitat de la coberta.  -------------  
Instal·lació de bonera sifònica de PVC, S-246 autonetejant "JIMTEN", de sortida 
vertical de 90 mm de diàmetre, amb reixeta plana de PVC de 250x250 mm, color 
gris, per recollida d'aigües pluvials o de locals humits. Inclús accessoris de 
muntatge, peces especials i elements de subjecció. --------------------------------------  
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- Instal·lació de minvell metàl·lic perimetral reutilitzat. Esta inclòs segellat i juntes 
d’estanqueïtat. ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Formació de bancades  i muntatge de compressors, posada en funcionament.  
- Instal·lació de equips de captació solar. ------------------------------------------------------  

 
4.- TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES: 

Per a l’execució de les obres del present projecte es considera convenient fixar 
un termini de quatre setmanes a partir de la firma de l’acta de Replanteig. -----------------  

Tal període de temps s’ha fixat tenint en compte el volum de les unitats d’obra 
per a dur a terme el rendiment dels elements introduïts per a la construcció de l’obra, i 
els possibles imprevistos per causes vàries (simultaneïtat d’us etc.) que es poguessin 
presentar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

5.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS: 
La descomposició de preus s’ha elaborat prenent com a referència les bases de 

dades subministrades per el generador de preus de la construcció (CYPE). ---------------  

6.- REVISIÓ DE PREUS: 
No s’inclou cap fórmula de revisió de preus perquè es tracta d’una obra amb un 

termini d’execució inferior als 12 (dotze) mesos, d’acord amb l’especificat a l’article 1, 
apartat b, paràgraf segons el Decret 461/1971 d’11 de març (Hisenda), a 
conseqüència del qual es desenvolupa el Decret-Llei 2/1964 de 4 de febrer, sobre la 
inclusió de clàusules de revisió en els contractes de l’Estat o Organismes autònoms. ---  

7.- SEGURETAT I SALUT: 
S’inclou al document nº 4 l’Estudi de Basic de Seguretat i Salut. ----------------------  

8.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA: 
Segons la disposició addicional sisena del “REIAL DECRET - LLEI 9/2008, de 28 de 

novembre, no es exigible la clasificación en los contratos de obras de valor inferior a 

350.000 euros”.  

9.- CARÀCTER DE L’OBRA: 
En compliment de l’últim paràgraf de l’article 64 del Reglament de Contractació de 
l’Estat, es manifesta que el present Projecte es tracta d’una obra completa, en  el 
sentit exigit en l’Article 58 de l'esmenta't Reglament, donat que l’obra projectada 
compren tots i cadascun dels elements necessaris per a la seva utilització, i per això 
es susceptible d’ésser lliurada a l’ús públic. ---------------------------------------------------------  

 
10.- DOCUMENTS QUE INTEGREN LA MEMORIA VALORADA: 

DOCUMENT Nº 1. MEMÒRIA I ANNEXES 

- Memòria 

- Annexes 

Annex 1. Pla d’obra  

Annex 2.Reportatge fotogràfic 
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Annex 3.Instal·lació planta solar fotovoltaica 

DOCUMENT Nº 2. PLÀNOLS 

DOCUMENT Nº 3. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

DOCUMENT Nº 4. PRESSUPOST 

1.- Amidaments 

2.- Quadre de Preus nº 1 

3.- Quadre de Preus nº 2 

4.- Pressupostos parcials 

5.- Pressupost General 

 

11.- PRESSUPOST: 
 

 IMPORT TOTAL 
- TOTAL D’EXECUCIÓ MATERIAL   58.559,95 € 

- TOTAL BASE IMPOSABLE   58.559,95 € 

- DESPESES GENERALS: 13 %   7.612,79 € 
- BENEFICI INDUSTRIAL:  6%   3.513,60 € 

- TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE   69.686,34 € 
IVA 14.634,13 € 

- TOTAL D'EXECUCIÓ   84.320,47 € 
- CONTROL DE QUALITAT   ---- 
(Aquesta partida no suma al pressupost, ja que queda inclosa 
a les despeses generals del Contractista). 

 

    

- TOTAL GENERAL   84.320,47 € 

 
 
El pressupost general de les obres totalitza la quantitat: 84.320,47 (VUITANTA-
QUATRE MIL TRES-CENTS VINT EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS), 
considerant inclòs en aquest pressupost , a mes a més de les partides i detalls 
indicats, tot allò que sigui necessari per a que l'obra estigui del tot acabada i la 
dificultat d’execució per la simultaneïtat d'usos. 

 
La Palma de Cervelló, a 23 de setembre del 2020 

 
 

Vist i Plau del titular L’enginyer industrial 
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ANNEX Nº1 PLA D'OBRA 

 
1.- INTRODUCCIÓ: 

S’ha elaborat un PLA D’OBRA, amb caràcter merament indicatiu, corresponent a la 
possible execució de les obres considerades en el projecte, d’acord amb lo establert 
en l’article 124 del text refós e la llei de Contractes de les Administracions Publiques. --  

  

2.- DESCRIPCIO DEL PLA D’OBRA. DIAGRAMA DE BARRES: 

S’ha realitzat un Diagrama de Barres  representatiu de les obres, amb indicació del 
termini total estimat per a l’acabament de les mateixes. -----------------------------------------  
 
El diagrama s’ha elaborat tenint en compte les activitats corresponents a les unitats 
d’obra més importants, exposant les indicacions dels terminis parcials i les diferents 
parts de l’obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
S’ha volgut tenir en compte el rendiment dels equips que figuren en a l’annex de 
Quadre de Preus nº2 i el volum d’obra a construir. Amb aquest últim, s’ha calculat la 
durada aproximada en dies de cada part de les obres, i posteriorment s’ha aplicat un 
coeficient corrector per compensar les pèrdues per condicions de simultaneïtat d’usos.  
 
Totes aquestes dades serveixen per plantejar el quadre adjunt, en el que no figuren 
mes que les unitats o grups d’unitats determinants de la durada dels treballs. -------------  
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PLA D’OBRES 

ACTIVITATS 
Setmanes Mesos 

1 - 2 1 - 2 

 

ENDERROC 

 

    

 

OBRA NOVA 

 

    

Instal·lació 

Fotovoltaica 

    

 

 

La Palma de Cervelló, a 22 de setembre del 2020 

 

Vist i Plau del titular L’enginyer industrial 
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Fotografia nº1 – Coberta plana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia nº2 – Coberta plana 
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Fotografia nº3 – Coberta plana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia nº4 – Coberta plana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia nº5 – Coberta plana 
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Fotografia nº6 – Coberta plana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia nº7 – Coberta plana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia nº8 – Coberta plana 



 
  

C/Josep Domènech nº23   
  Cabrera de Mar 08349 (Barcelona) 

info@engivert.com 
Tel.606.522.900 

   
 

REF: mem-LaPalmaCervellóPoliesportiu.doc PAG-12- 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia nº9 – Coberta plana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia nº10 – Coberta plana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia nº11 – Coberta plana 
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Fotografia nº12 – Coberta plana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia nº13 – Accés a coberta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia nº14 – Accés a coberta 
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Fotografia nº14 – Humitat vestuaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia nº15 – Humitat vestuaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia nº16 – Humitat vestuaris 



 
  

C/Josep Domènech nº23   
  Cabrera de Mar 08349 (Barcelona) 

info@engivert.com 
Tel.606.522.900 

   
 

REF: mem-LaPalmaCervellóPoliesportiu.doc PAG-15- 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia nº17 – Humitat passadís/Distribuïdor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia nº18 – Humitat lavabos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia nº19 – Humitat lavabos 
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Fotografia nº20 – Passadís/Distribuïdor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia nº21 – Despatx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia nº22 – Despatx 
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1. OBJECTE DEL PROJECTE 

1.1. Antecedents 

La Palma de Cervelló, en el seu objectiu d’augmentar l’autosuficiència del municipi, aposta 
decididament per la generació d’energia a partir de recursos locals renovables i gratuïts, 
propis i autogestionables. 

En el marc d’aquesta estratègia s’impulsen diferents accions tant a nivell de municipi com 
a nivell d’Ajuntament adreçades a la reducció de consum energètic mitjançant la millora de 
l’eficiència energètica en edificis, equipaments, instal·lacions i vehicles, així com a la 
incorporació d’instal·lacions que aprofitin els recursos locals renovables o residuals 
disponibles per tal de cobrir aquest consum, amb l’objectiu de reduir la importació 
d’energia procedent de la xarxa. 

1.2. Objecte 

L'objecte de la present memòria l’execució de les obres corresponents a la millora 
energètica  de les instal·lacions existents situat al pavelló Municipal Primer d’octubre 
del Ajuntament de La Palma de Cervelló al Carrer del Canigó, 9, 08756 La Palma de 
Cervelló. El projecte inclou el subministrament i la corresponent execució de les obres 
de instal·lació d’un sistema de producció fotovoltaica per autoconsum. 

Mitjançant aquesta actuació, s’aposta per la reducció del consum energètic, que 
conjuntament amb l’aposta de generació mitjançant recurs renovable, permet millorar 
l’autosuficiència energètica de l’ajuntament. 

1.3. Dades d’identificació 

Titular 

Titular: Ajuntament de La Palma de Cervelló 

Adreça: Carrer del Canigó, 9, 08756 La Palma de Cervelló, Barcelona  

Tipus d’activitat: Poliesportiu Municipal 

1.4. PREVISIÓ DE PRODUCCIÓ 

La producció anual prevista és  

aproximadament de 38,95 MW.  
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2. SITUACIÓ ENERGÈTICA ACTUAL 

2.1. Instal·lació elèctrica de Baixa Tensió 

L’edifici té una pòlissa elèctrica una de potència P1:27 kW, P2: 27 kW, P3: 27 kW . 

L’escomesa elèctrica dóna subministrament per a il·luminació i els elements elèctrics 
connectats a la xarxa. 

3. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA 

3.1. Objecte 

En aquest punt es descriuen les condicions tècniques d’una instal·lació fotovoltaica 
garantint la seguretat de les persones i les coses en la seva execució. 

Aquesta planta solar estarà ubicada en la coberta del poliesportiu municipal i es 
connectarà a la xarxa. 

S’analitzen les possibilitats que ofereix una instal·lació d’energia solar fotovoltaica formada 
per un conjunt de mòduls muntats sobre una estructura. Es busca l’optimització de les 
possibilitats de l’emplaçament de manera que la seva afectació sigui mínima. 

A nivell tècnic s’exposen i analitzen els diferents elements que integren la instal·lació per 
assegurar el seu correcte funcionament. També es fa un estudi d’aquells elements que 
puguin afectar negativament al seu rendiment. 

La memòria tècnica s’ha redactat de manera que es compleixi amb les normatives 
d’aplicació, la relació de les quals ha estat inclosa al plec de condicions tècniques. 

3.2. Descripció de la instal·lació 

Les plantes de generació d’energia elèctrica a partir d’energia solar basen el seu 
funcionament en els mòduls fotovoltaics. Aquestes estan formades per un conjunt de 
cèl·lules que mitjançant l’efecte fotoelèctric són capaces de generar electricitat. Aquests 
mòduls tenen una potència que acostuma a 

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

- Mòduls fotovoltaics 

- Estructura de suport dels panells 

- Cablejat interior 

- Inversor 

- Proteccions d’interconnexió 

- Quadre general de Baixa Tensió 

- Escomesa i punt de connexió a la xarxa interior de l’edifici 

- Posada a terra 
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- Quadre general de control 

- Sistema de monitorització 

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

-  Orientació 

-  Inclinació 

-  Ombres sobre els mòduls 

-  Pèrdues elèctriques 

-  Ventilació dels mòduls fotovoltaics 

La instal·lació solar fotovoltaica estarà alineada amb la orientació (sud 0º) i una 
inclinació de 30º. 

 

 

 

 

Fig. 6-2. Esquema de l’estructura on es suportaran 
els panells. 

La instal·lació estarà formada per un total de 70 mòduls amb una disposició de 1 
subcamp de 15 mòduls en sèrie, 2 subcamps de 10 mòduls en sèrie, 1 subcamp de 
12 mòduls en sèrie, 4 subcamps de 5 mòduls en sèrie i 1 subcamp de 3 mòduls en 
sèrie amb una potencia unitària de 335 Wp que totalitzaran 23,450 kWp de potència 
instal·lada. 

La instal·lació tindrà associat 1 inversor SYMO 20.0-3-M, o equivalent, que 
permetran convertir el corrent continu a corrent altern. Els inversors disposen de 
grau de protecció IP66 i estaran ubicats en el interior del edifici. 

3.3. Característiques dels components 

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

3.3.1. Generador solar fotovoltaic 

El generador solar estarà composat per 1 subcamp de 15 mòduls en sèrie, 2 
subcamps de 10 mòduls en sèrie, 1 subcamp de 12 mòduls en sèrie, 4 
subcamps de 5 mòduls en sèrie i 1 subcamp de 3 mòduls en serie, amb un 
total de 70 mòduls fotovoltaics del tipus EX335M-120 monocristalí o equivalent 
muntats sobre estructures solars. 
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Les especificacions tècniques per una radiació estàndard de 1000 W/m2 i 30 
ºC són les següents: 

EX335M-120 

Condicions estàndard de mesura  1000 W/m2 T. cèl·lula 25ºC 
AM 1.5 Potència pic (Pmax)  335 Wp 

Tensió circuit obert  41,50 V 
Tensió MPP (Pmax)  34,00 V 
Corrent MPP (Pmax)  9,85 A 
Corrent de curtcircuit  10,37 A 

Dimensions (L,A,P)  1675 x 992 x 40 mm 
Pes  19 kg 

                 Taula 6-1 Especificacions tècniques del mòdul solar FV3335WP. 

3.3.2. Inversor 

Els panells solars generen electricitat en corrent continu. Per a poder ser injectada 
en una xarxa elèctrica de corrent altern a 230/400 V es fa us del anomenat inversor. 
Aquest seran de tipus i característiques específiques per a un sistema de connexió a 
la xarxa, de tensió i freqüència donat. La creació d’harmònics estarà compresa dins 
dels límits fixats en la guia sobre qualitat d’ona de les xarxes UNESA i segons la 
noma CEI 100-3-2. 

S’utilitzaran inversors que tinguin integrades les proteccions necessàries per a la 
interconnexió, aïllament galvànic, protecció de màxima i mínima tensió, protecció de 
màxima/mínima freqüència i desconnexió automàtica en cas de tall de la corrent de 
xarxa. Hauran d’acomplir amb la normativa aplicable descrita en el RD1699/2011 i 
disposar de tots els certificats exigibles per la normativa actual. 

La instal·lació de 23,115 kWn disposa de l’inversor SYMO 20.0-3-M, o equivalent de 
potència amb un índex de protecció IP66. Disposa de les proteccions exigides per 
garantir la transferència de corrent, disposa de la certificació CE i compleix la 
normativa RD 1699/2011. 

Característiques de l’inversor SYMO 20.0-3-M 
Entrada CC 
Corrent màxima CC entrada  33 A / 27 A 

Rang de tensió mpp  420 V – 800 V 
Tensió mpp mínima a plena càrrega  200 V 
Tensió de vuit a CC màxima  1.000 V 
Sortida CA 
Potència nominal de sortida CA  20.000 W 
Potència màxima   20.000 VA 
Max. Corrent sortida 28,9 A 
Freqüència nominal  50 Hz / 60 Hz 

Marge de tolerància de freqüència  Segons RD 
1699/2011 Tensió de xarxa  400 V 3-NPE 

Taula 6-2 Especificacions tècniques de l’inversor  
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3.3.3. Connexionat dels mòduls fotovoltaics 

La instal·lació es dividirà en 1 subcamp de 15 mòduls en sèrie, 2 subcamps de 10 
mòduls en sèrie, 1 subcamp de 12 mòduls en sèrie, 4 subcamps de 5 mòduls en 
sèrie i 1 subcamp de 3 mòduls en sèrie cada ims. Aquests subcamps tindrà al seu 
extrem una caixa de connexió ubicada en la coberta, amb un grau de protecció IP65. 
Aquestes caixes disposaran de 4 bornes (2 per a la connexió del subcamp més dues 
de sortida cap a l’inversor). Es col·locaran en llocs ombrats per tal d’evitar la radiació 
Solar de forma directe i en un lloc accessible per revisió i manteniment. 

Totes les unions es realitzaran mitjançant bornes de subjecció segons ITC-BT-19. 

El cablejat de corrent continua serà d’alta seguretat (AS), lliure d’halògens no 
propagador de la flama i amb baixa emissió de gasos corrosius. El conductor serà 
flexible de coure estanyat i amb les següents característiques: 

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

-  Tensió nominal 0,6/1kV CA i 1,8 kV cc. 

-  Resistència als raigs ultraviolats segons UL 1581. 

-  Resistència a l’ozó segons IEC 60811-2-1. 

El recorregut dels cables de corrent continu per la coberta es realitzarà de tal 
manera que l’àrea tancada pels conductors positiu i negatiu d’un grup de panells en 
sèrie sigui el més petita possible, amb la finalitat de reduir el màxim les possibles 
sobretensions d’origen atmosfèric produïdes per acumulació de càrregues 
electrostàtiques. 

Degudes a les tensions de funcionament en corrent continu tot el sistema de cablejat 
i connexions de corrent continu haurà de disposar d’un nivell d’aïllament igual o 
superior a 1 MΩ. 

3.3.4. Estructura de suport 

L’estructura de suport dels mòduls estarà calculada segons la normativa del (CTE) 
Codi Tècnic de l’Edificació, per a suportar les carregues, vent, neu, temperatura. 

Aquesta aniran amb una orientació vertical i seran de 15 mòduls model CPV-15 amb 
dos carrils de 2,08 metres i dos carrils més de 3.10 metres de longitud, fixació final 
tipus “Z” fixació intermitjà tipus “T” i anclatges de formigó. 

3.3.5. Càlcul acció del vent 

La acció del vent, en general una força perpendicular a la superfície de cada punt exposat, o pressió 

estàtica, qe pot expressar-se com: 

qe = qb · ce · cp 

Sen: 
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qb  La pressió dinàmica del vent. De forma simplificada, com a valor en qualsevol punt del territori 
espanyol, pot adoptar-se 0,5 kN/m². Poden obtenir-se valors més precisos mitjançant l'annex 
D, en funció de l'emplaçament geogràfic de l'obra. 

ce El coeficient d'exposició, variable amb l'altura del punt considerat, en funció del grau 
d'aspror de l'entorn on es troba situada la construcció. Es determina d'acord amb el que 
s'estableix en 3.3.3. En edificis urbans de fins a 8 plantes pot prendre's un valor 
constant, independent de l'altura, de 2,0. 

 

cp   El coeficient eòlic o de pressió, dependent de la forma i orientació de la superfície respecte al 
vent, i en el seu cas, de la situació del punt respecte a les vores d'aquesta superfície; un valor 
negatiu indica succió. El seu valor s'estableix en 3.3.4 i 3.3.5. 

 

 

Per el càlcul dels contrapesos necessaris segons el Codi tècnic de la edificació 
Accions en l’edificació determina que la carrega de vent de succió que ha de 
suportar l’estructura per a cada mòdul es de – 138,4 Kg/mòdul. 

Qsucció = 15 mòduls x -138,4 Kg/mòdul = -2076 Kg 

QPes = 15 mòduls x 19 Kg/mòdul = 285 Kg 

QTotal = -2076 Kg + 285 Kg = -1791 Kg 

Per una estructura de 15 mòduls s’utilitzaran 15 bastidors, per lo tant, haurà que 
dividir la carregà total entre el número de bastidors: 

-1791 Kg/15 bastidors = -119,40 Kg 

Cada bastidor deurà ser llastrat amb un pes mínim de 119,40 Kg. 
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A efectes pràctics, se col·locarà un contrapès de 100 Kg en la part posterior i un 
contrapès en la part davantera per evitar el bolc de 50 kg. 

3.3.6. Caixes de connexió CC 

Els cables de les cadenes de mòduls es traslladaran a unes caixes de CC (corrent 
continu) on també es col·locaran seccionadors CC, proteccions per curtcircuit i 
sobretensions d’origen atmosfèric. 

La ubicació d’aquestes caixes correspondrà al lloc més adient   per recollir les 
cadenes del camp FV minimitzant les distàncies. 

Es col·locaran al costat dels inversors, en un lloc accessible per revisió i 
manteniment. 

3.3.7. Posada a terra del camp FV 

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

La posada a terra podrà ser comú a la de l’edifici, sempre i quan no sigui possible 
garantir la independència una de l’altra. 

3.3.8. Connexió a xarxa interior de l’edifici 

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

El quadre de protecció i comandament de l’inversor, situat al seu costat, inclou un 
interruptor magnetotèrmic automàtic i un descarregador de sobretensions de xarxa. 

Del quadre sortirà un línia que anirà fins a connectar-se al quadre general de l’edifici 
(QGBT). La línia serà una nova sortida del quadre i s’interposarà: 

Un interruptor general magnetotèrmic automàtic. Que connecta o desconnecta el 
generador fotovoltaic del punt de connexió. 

Un interruptor automàtic diferencial per protegir les persones en cas de derivació del 
corrent d’alterna. 

3.3.9. Monitorització i control 

El sistema de monitorització estarà format per un datalogger Circutor CDP o similar, 
que enregistrarà les dades dels inversors a traves del port RS-485 dels inversors. El 
datalogger disposa d’un port ethernet per comunicar-se a un servidor amb el 
programari Power Studio Scada, permetent una visualització del funcionament de la 
instal·lació remotament. 

Aquest dispositiu realitzarà a la vegada la funció de garantir que la instal·lació 
funciona en règim d’autoconsum, limitant la potència de la instal·lació fotovoltaica en 
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cas que la producció d’aquesta sigui superior al consum de l’edifici. Aquesta limitació 
de la potència es realitzarà a través del port RS-485 en temps real. 

3.3.10. Evacuació 

Constitueixen els elements que enllacen a l’escomesa existent. 

3.3.11. Conductors i canalitzacions 

El conductor d’interconnexió entre mòduls FV no serà inferior a 4 mm², serà de coure 
flexible i aïllat amb doble capa tipus V V-k0,6/1kV. 

Les línies d’enllaç del generador FV amb els inversors seran segons UNE 21123. En 
tot cas, la secció dels conductors del corren continu serà suficient perquè la caiguda 
de tensió sigui inferior al 1,5 %. Per tant , en distàncies llargues s’incrementarà la 
secció. 

Per tractar-se d’una instal·lació de corrent continu, els colors normalitzats seran 
vermell pel pol positiu i negre pel negatiu. Si fossin d’un altre color s’admet un marcat 
successiu del mateix per facilitar la identificació. 

Les connexions entre conductors i els mòduls FV es farà mitjançant connectors aeris 
de goma amb connexió estanca. Es tindrà especial cura en les connexions en 
ambdós pols i degut a la particularitat del corrent continu, s’asseguraran les 
connexions, fixant de nou tots els connectors i revisant tots els contactes, a fi i efecte 
de minimitzar el manteniment per avaries. 

Degut al perill que suposa l’acoblament inductiu dels cables, s’instal·laran de manera 
que ambdós pols, positiu i negatiu, estiguin el més a prop possible, per tal que les 
bobines d’acoblament inductiu siguin el més petites possible, en previsió de 
descàrregues atmosfèriques. 

La instal·lació comptarà amb varistors o limitadors de tensió connectats a terra que 
permetran descarregar les possibles descàrregues atmosfèriques. 

El cablejat de corrent continu, entre mòduls o entre caixes de connexió de corrent 
continu i els inversors, transcorre per la coberta i es realitzarà mitjançant safata 
metàl·lica protectora. Aquestes canalitzacions, de secció apropiada al nombre de 
conductors segons indicacions del punt 3 de la ITC BT 

21, estaran polits per la part interior per evitar que els cables puguin patir algun 
desperfecte en el seu aïllament. 

El cablejat de corrent altern, entre els inversors i el punt de connexió a xarxa 
seguiran el traçat indicat als plànols, i es realitzarà mitjançant tubs i accessoris no 
metàl·lics; quan transcorrin per la superfície seguiran les especificacions del punt 
1.2.1 de la ITC BT 21 i quan transcorrin pel passos d’instal·lacions d’acord amb 
l’establert en el punt 1.2.2. 

Les connexions entre cables es faran amb borns de subjecció per rosca. 
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3.3.12. Condicions tècniques de la connexió a la xarxa 

S’han previst unes proteccions per la desconnexió del Productor d’Energia per 
connectar-se a la xarxa, de manera que qualsevol variació o anomalia en les 
condicions de treball imposades per la Companyia Elèctrica permeti la desconnexió 
per no afectar als usuaris de la xarxa. Aquestes proteccions garanteixen la qualitat 
de la corrent injectada, limitant la tensió nominal i la freqüència dintre dels marges 
permesos pel RD 1699/2011. 

Les seves funcions bàsiques són: 

La desconnexió automàtica de la xarxa en cas de defecte de la instal·lació. Evitar 
que el P.R.E. romangui connectat en cas de desconnexió de la xarxa. Evitar 
l’alimentació a altres usuaris d’una tensió o freqüència anòmala. Permetre el 
reenganxament automàtic. 

Evitar la desconnexió injustificada de la instal·lació. Les proteccions utilitzades seran: 

Proteccions instal·lades en el QGBT. 

Protecció magnetotèrmica amb un interruptor ICP (Interruptor de Control de 
Potencia) que suporti el 130 % de la potència nominal del generador. 

Protecció diferencial amb una sensibilitat de 300 mA.  

Proteccions integrades a l’ondulador: 

Protecció de mínima tensió, ajust de tensió >0.85 tensió nominal i temporització <1,5 
seg. Protecció de màxima tensió, ajust de tensió <1,15 tensió nominal i temporització 
<0,5 seg. Protecció de màxima tensió, ajust de tensió <1,1 tensió nominal i 
temporització <1,5 seg. Protecció de màxima i mínima freqüència, ajust entre 48 i 
50.5 Hz amb i temporització de 0,1 a 

1 seg. 

Desconnexió i connexió automàtica en cas de tall de la xarxa. 

Les característiques tècniques dels elements situats en la QGBT són les següents: 

Interruptor Magnetotèrmic UNE 20317 

Protecció IP 20 
Tensió nominal 230 / 400 V (AC) 

Intensitat regulada 16 A 

Intensitat nominal 16 A 

Poder de tall Icc 36 kA 

Temps de vida > 20.000 actuacions 

Nombre de contactes 4 

Interruptor diferencial UNE 61008 (IEC 1008) 
Protecció IP 20 

Tensió nominal 230 V (/400 V (AC) 
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Intensitat nominal 6 A 

Transformador Sensibilitat 300 mA 

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

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

3.5. Aïllaments 

La instal·lació haurà de tenir resistència d’aïllament no inferior 0,5 M, mesurats en 
relació a terra i entre fases amb els receptors desconnectats (ITC BT 019 punt 2.9). 

Per la línia general s’utilitzaran conductors de tensió nominal 0,6/1kV. Els conductors 
aniran canalitzats amb tubs de PVC, acer o canal elèctrica de PVC. El quadre 
general de control es realitzarà amb caixes de PVC de doble aïllament precintables. 

Tot el circuit es realitzarà de forma que es garanteixin els aïllaments. 

3.6. Protecció contra sobrecàrregues i sobretensions 

Per la protecció de sobrecàrregues i curtcircuits, s’instal·larà un interruptor 
magnetotèrmic calibrat amb un 64 % per sobre de la potència del generador. 

Es disposarà també d’altres interruptors seccionadors per separar parts de la 
instal·lació per dur a terme manteniment o reparacions (ITC BT 017). 

S’utilitzaran descarregadors a terra instal·lats al quadre de proteccions de la sortida 
dels inversors, tal i com s’indica a l’esquema elèctric. Els descarregadors de 
sobretensions tindran les següents característiques: 

Descarregadors 
atmosfèrics 

Protecció IP 20 

Temps de resposta 5 kV/  s : <25 ns 

Corrent màx. de descàrrega (8/20 /  s) isg : 40 kA 

Capacitat de curtcircuit 40 kA 

Nivell de protecció per isn 1,4 kV 

3.7. Protecció contra contactes directes i indirectes 

La instal·lació elèctrica projectada es durà a terme de manera que les parts actives 
estiguin protegides mitjançant tubs, canals protectors o caixes de material aïllant. Tot 
el conjunt serà inaccessible a un contacte directe. 

Les mesures de protecció adoptades per contactes indirectes seran de tall automàtic 
de l’alimentació, esquema IT (ITC BT 024 punts 4.1.3). 
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Aquestes mesures consisteixen en la posada a terra de les masses i dispositius de 
tall per derivació de corrent de defecte a terra. Aquest darrer dispositiu consisteix en 
un interruptor diferencial que provoqui l’obertura automàtica de la instal·lació quan la 
suma vectorial de les intensitats mesurades assoleixi un valor predeterminat. 

La sensibilitat d’aquests dispositius haurà d’acomplir la següent relació: R  U / IA 

U  és la tensió de contacte suposada 50 V o 24 V. Taula 41A norma UNE 20460-4-
41. El temps de desconnexió màxim és de 5 segons. 

R és la resistència a terra en Ohms. 

IA la sensibilitat en Ampers de l'interruptor. 

Considerant el cas més desfavorable (local humit) amb una resistència a terra no 
superior a 37 Ohms 

(ITC BT 023 punt 4.1 C) : 

R   24 / IA   IA    24 / 37  IS   650 mA 

Es podrien emprar dispositius amb IS    650 mA, s’utilitzaran però interruptors 
diferencials amb IA = 300 mA per les característiques de la instal·lació i tal com 
recomana la norma en el punt 413.1.7.2. En cas de connexions a terra poc fiables. 

3.8. Connexió a terra 

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

Preses de terra 

Conductors de terra 

Borns de connexió a terra 

Conductors de protecció 

Es disposarà a un lloc adequat proper a la C.P.M. una presa de terra composada per 
una pica de coure clavada verticalment, amb una longitud de 1,5 m, i un diàmetre 
mínim de 14 mm. Es col·locarà un conductor de terra fins a la CPM (quadre de 
protecció i mesura) i s’instal·larà als borns de connexió a terra d’aquesta, en els que 
aniran connectats els conductors de protecció. 

S’instal·larà un dispositiu de connexió per prendre mesures de la resistència a terra. 
La secció de la línia serà de 16 mm². 

S’assegurarà que no es produeixin  transferències de defectes a la xarxa de 
distribució mantenint una distancia mínima de 15 m de qualsevol CT (Centre de 
transformació) segons ITC BT 18 punt 10. 

La posada a terra podrà ser comú a la de l’edifici, sempre i quan no sigui possible 
garantir la independència una de l’altra. 
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3.9. Harmònics i compatibilitat electromagnètica 

La instal·lació complirà amb el RD 1669/2011 i RD 444794 sobre harmònics i 
compatibilitat electromagnètica sobre instal·lacions fotovoltaiques connectades a 
xarxa. Els harmònics que puguin ser generats per l’inversor estaran dins dels 
límits establerts en la guia sobre qualitat d’ona a les xarxes elèctriques d’Unesa 
d’acord amb la norma CEI 1000-3-2 

3.10. Factor de potència 

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

4. PUNT DE CONNEXIÓ A XARXA 

Es preveu el punt de connexió en l’embarrat del quadre general de l’edifici 
(QGBT). 

5. JUSTIFICACIÓ DE COMPLIMENT RD110/2007 

La instal·lació solar fotovoltaica projectada no haurà disposar els elements 
requerits per no injectar energia a la xarxa.  

6. SENYALITZACIÓ 

La instal·lació solar fotovoltaica, d’acord amb el que estableix la normativa de 
protecció Contra Incendis aplicable a les instal·lacions fotovoltaiques en xarxa 
estarà degudament senyalitzada: 

6.1. Senyalització 

Es senyalitzarà la ubicació de l’escomesa fotovoltaica i dels inversors, si aquests 
estan en un local tècnic, es senyalitzarà la porta d’accés al local. 

El senyal de risc fotovoltaic amb amplada mínima del triangle de 20 cm serà: 

 

 

 

 

Senyal de risc fotovoltaic. Font: Divisió de Protecció Civil i Prevenció de l’SPEIS. 

Es senyalitzarà el cablejat de corrent continu, des dels mòduls FV fins als inversors. 
El cablejat o les safates de cables estaran senyalitzats cada 10 metres. En accessos 
a locals tancats, girs, canvi de pis, etc. es reduirà la distància per tal d’assegurar al 
màxim la identificació del cablejat de contínua.  El senyal serà de color vermell, d’una 
llargada mínima de 10 cm amb lletres blanques, majúscules, en Arial, amb un cos de 
lletra mínim de 20. L’etiqueta de senyalització del cablejat de corrent continu serà: 
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Etiqueta de senyalització del cablejat de corrent continu. Font: Divisió de 
Protecció Civil i 

6.2. Mesures de PCI 

La instal·lació fotovoltaica ha de mantenir  les condicions de protecció contra 
incendis generals de l’edifici, respectant especialment aquest aspectes: 

-  Sectorització en sectors d’incendi, tant dins de l’edifici com en coberta. 

7. POSADA EN SERVEI 

La posada en servei de la instal·lació es realitzarà d’acord amb el protocol de 
recepció d’instal·lacions fotovoltaiques habitual i contemplarà com a mínim el 
següent procés: 

- Funcionament i posada en marxa de tots els sistemes. 

- Comprovació de polaritat de les sèries. Mesures de Voc, Vmp, Imp per cada 
sèrie. 

- Proves d'arrencada i parada en diferents instants de funcionament. 

- Proves dels elements i mesures de protecció, seguretat i alarma, així com la 
seva actuació. 

- Es donarà fer finalitzada la posada en servei de la instal·lació quan tots els 
elements que formen part del subministrament funcionin correctament 
durant un mínim de 240 hores seguides, sense interrupcions o parades 
causades per fallades o errors del sistema subministrat. 

- Es recepcionarà la instal·lació un cop finalitzada la posada en servei d’aquesta 
i correctament legalitzada. 

- Retirada d'obra de tot el material sobrant. 

- Neteja de les zones ocupades , amb transport de tots els residus a abocador. 

- Durant aquest període el subministrador serà l'únic responsable de l'operació 
dels sistemes subministrats , si bé haurà ensinistrar al personal d'operació. 

- Tots els elements subministrats , així com la instal·lació en el seu conjunt , 
estaran protegits davant defectes de fabricació , instal·lació o disseny per 
una garantia de dos anys , excepte per els mòduls fotovoltaics , per als 
quals la garantia mínima serà de 10 anys comptats a partir de la data de la 
signatura de l'acta de recepció. 
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- No obstant això , l'instal·lador quedarà obligat a la reparació dels errors de 
funcionament que es puguin produir si s'apreciés que el seu origen 
procedeix de defectes ocults de disseny, construcció, materials o 
muntatge, comprometent-se a esmenar sense cap càrrec. En qualsevol 
cas, s'ha d'atenir al que estableix la legislació vigent quant a vicis ocults . 

8. MANTENIMENT I OPERACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

Les accions de manteniment i d’operació sobre la instal·lació hauran de ser 
realitzades per instal·ladors de Baixa Tensió de categoria especialista degudament 
acreditats. 

El present contracte inclou el manteniment preventiu sobre la instal·lació fotovoltaica 
durant el primer any consistent en: 

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

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

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

-  Comprovació  de  l’estat  dels  onduladors.  Detecció  d’errors  al  display  de  
senyalització. 

Comprovació del funcionament general de l’ondulador. Detecció de tensió i mesura 
d’intensitat 

al costat de CC i CA. Verificació de l’estat de les connexions i rendiments 
instantanis. Mesura de la resistència de derivació a terra del cablejat CC de 
l’ondulador. 

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

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

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

Després de  cada  visita  s’haurà  de  realitzar  un  informe  de  manteniment  que  
quedarà  arxivat conjuntament a la documentació de l’obra. 
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L’empresa realitzarà un informe periòdic de seguiment de funcionament de la 
instal·lació.  

9. SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN 
FUNCIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ.  

El pressupost Inclou: el transport, muntatge i posada en funcionament de la instal·lació. 
L’assegurança de muntatge de la instal·lació i les mesures de seguretat i salut 
necessàries. 

10. ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ PREVISTOS 

El pressupost Inclou: : 

- Estructura i subjecció: L’estructura de suport dels panells ha de ser d’alumini. La 
subjecció de l’estructura i mòduls a la coberta dependrà dels diferents tipus de coberta. 
Les principals cobertes que podem trobar són: 

o Coberta plana. Permeten estructures de subjecció que eviten la perforació: 

 Blocs de formigó 

 “Caixes de plàstic” amb pes 

 Estructures d’alumini lleugeres amb contrapès de petites dimensions 
(tipus CSWind) 

o Coberta de teula: La subjecció ha d’anar ancorada a les bigues sota coberta i 
ha de garantir que es manté la impermeabilitat de la coberta. 

o Coberta de xapa, tipus panell sandwitch: requereixen perforació per ancorar 
l’estructura. Les perforacions s’han de fer amb garantia d’estanqueïtat que ha 
d’anar a càrrec de l’instal·lador (ús de neoprens, aïllants, etc). 

- Cablejat: El cablejat exterior haurà de ser resistent als raigs UV i el cablejat interior 
haurà de ser lliure d’halògens i amb doble aïllament (1000V de protecció). 

- Proteccions elèctriques 

o A la sortida del camp FV. 

o A l’entrada i sortida dels inversors. 

o A la interconnexió amb la xarxa interior de l’edifici. 

- Característiques de l’inversor: L’inversor és l’equip encarregat de transformar el corrent 
altern produït pels mòduls en corrent continu. La potència nominal de l’inversor ha de 
ser entre un 85 a un 95% de la potència pic del camp solar. Principals característiques: 

o Tolerància a la temperatura: 

o Rendiment (eficiència) europeu: 95% o superiors 

En instal·lacions trifàsiques un inversor trifàsic augmenta la cobertura de consum amb 
l’auto producció (autoconsum solar). 
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Certificacions: EN 50524, IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 61683 i EN 50530.  

Si l’inversor s’ubica a l’exterior caldrà que vagi amb els elements de protecció de les 
inclemències climàtiques corresponents.  

- Característiques dels panells fotovoltaics:  

o Eficiència mínima mòdul: 14% 

o Rang de temperatura d’operació: -40ºCa 85ºC 

o Tolerància positiva: 0/+5% 

o Marcatge CE 

o Estructura alumini resistent a corrosió. 

o Grau de protecció IP 65 o superior. 

o Certificacions:IEC 61215, IEC 61730, IEC 62716 i IEC 61701. 

o Garantia de fabricació: 10 anys. 

o Garantia potència lineal 25 anys amb una degradació anual del 0,7%. 

- Equip injecció cero: Es tracta d’un equip que controla dinàmicament la potencia del 
camp solar permetent regular la generació de l’inversor en funció del consum. 
Existeixen diverses marques en el mercat i no existeix cap llistat homologat per part de 
la Generalitat. Tanmateix si que cal un certificat d’una OAC que indiqui que es 
garanteix la injecció 0 a la xarxa amb l’equip que s’acabi instal·lant. 

L’equip d’injecció 0 ha de ser compatible amb l’inversor de la instal·lació i ha de poder-
se monitoritzar remotament. 

Principals característiques dels equips d’injecció 0: 

o Circuit de mesura de tensió: 

 Marge de mesura: 10... 300Vc.a. 

 Freqüència: 50-60 Hz 

o Circuit de mesura de corrent: 

 Corrent nominal:.../ 250mA 

 Corrent màxima:.../ 300mA 

o Classe de precisió: 

 Potència: 0,5% 

 Energia: 1% 

o Condicions ambientals: 

 Temperatura de treball: -25...+70ª 

 Humitat relativa: 95% sense condensació 
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o Normativa d’equips elèctrics de mesura i control IEC 61010-1:2010 

o Normativa comptabilitat electromagnètica: IEC 61000-6-2:2005, IEC 61000-6-
4:2011 

- Subministrament i instal·lació, petit material per al seu correcte funcionament (cablejat, 
cargoleria, fusibles, magnetotèrmics, diferencials, etc.).  

La instal·lació ha de tenir una garantia de 2 anys.  

11. MONITORITZACIÓ I DISPLAY  

La instal.lació ha de disposar de: 

- Software de monitorització i seguiment remot via Internet.  

- Display que en la pantalla indiqui les dades de producció instantània i acumulada. Es 
valorarà que inclogui el consum total elèctric de l’edifici i els percentatges que està 
assolint de cobertura  i consum per a fer.  

12. TRAMITACIÓ PER LA LEGALITZACIÓ 

Previa a la recepció cal la realització de tota la documentació tècnica necessària per a la 
tramitació de la legalització i, la seva legalització efectiva. 

- Inclou les tasques i costos de la tramitació segons la ITC-BT 40 del Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió, tipologia C1 d’instal·lacions. Nota informativa del 
Departament d’empresa i Ocupació  

(http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/emo_energia_mines_seg
uretat_industrial/energia/produccio_d_energia_electrica_en_regim_especial/emo_notes
_informatives/emo_instalacions_generadores_xarxa_interior ). 

- Els tràmits a nivell indicatiu són: 

o Sol·licitar a una OCA (Organisme de control autoritzat) la inspecció inicial de la 
instal·lació. Obtenció el certificat d’inspecció favorable. La taxa per a 
instal·lacions de fins són aproximadament a 20 kW: 

137€ + IVA 21%+ 8,05€ Taxa = 173,82€ 

o Presentació de la declaració responsable (Treta del canal.empresa.gencat.cat) 
a Indústria (Se’n pot encarregar la mateixa OCA) signada pel titular on declara 
que té tota la documentació per a la legalització: impresos model ELEC1, 
ELEC4, ELEC5, CEIBT, Projecte, Contracte de manteniment i Certificat 
d’inspecció favorable OCA. 

El CEIBT ha de tenir data igual o posterior a la del certificat d’inspecció 
favorable. 

Taxa verificació de dades: 30€ 

El titular ha de tenir tota la documentació declarada a la instal·lació per si l’hi 
fan una inspecció. 
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Posada en marxa de la instal·lació, i presentació del projecte a companyia 
elèctrica. 

13. PLA DE MANTENIMENT  

El pressupost  inclou la la redacció del Pla de manteniment que hauria de contemplar: 

- Manteniment Baixa tensió: inspecció visual estat dels connectors, cablejat, quadres, 
caixes de connexions, inversors, etc (Periodicitat anual). 

- Manteniment inversors: comprovació paràmetres elèctrics i de configuració dels 
inversors, comprovació operació insitu inversors, etc. (Periodicitat anual). 

- Manteniment elements corrent continua. 

- Manteniment panells fotovoltaics: neteja, termografia per detectar punts calents, 
inspecció elements estructura, etc. (Periodicitat anual). 

I les tasques de manteniment del primer any.  

14. TERMINI EXECUCCIÓ 

El termini d’execució d’aquest projecte serà de 2 mesos. 

15. PRESSUPOST 

EL pressupost d’aquesta intervenció és de 21.015,07 euros IVA inclòs   

16. CONCLUSIÓ 

El Tècnic que subscriu considera que amb la descripció precedent queden suficientment 
descrits els criteris i condicions seguides per a desenvolupar el present projecte. No 
obstant queda a disposició de la propietat pels quants aclariments creguin convenients. 
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17. PRODUCCIÓ PREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25/09/20PVSYST V6.81 Circutor SA (Spain)

Sistema Conectado a la Red: Resultados principales

PVsyst Licensed to  Circutor SA (Spain) Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.

Proyecto : 3,5-S

Variante de simulación : Nueva variante de simulación

Parámetros principales del sistemaTipo de sistema No hay escenario 3D, no hay sombreados
Orientación Campos FV inclinación 30° acimut 0°
Módulos FV Modelo Mono 335 Wp 120 HCPnom 335 Wp
Conjunto FV Núm. de módulos 70 Pnom total 23.45 kWp
Inversor Modelo Symo 20.0-3-M Pnom 20.00 kW ac
Necesidades del usuario Carga ilimitada (red)

Resultados principales de la simulación
Producción del sistema Energía producida 38.95 MWh/añoProduc. específica 1661 kWh/kWp/año

Índice de rendimiento (PR) 83.20 %
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Producciones normalizadas (por kWp instalado):  Potencia nominal 23.45 kWp

Yf : Energía útil producida  (salida inversor)        4.55 kWh/kWp/día
Ls : Pérdida sistema  (inversor, ...)                       0.14 kWh/kWp/día
Lc : Pérdida colectada (conjunto FV)                    0.78 kWh/kWp/día
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Índice de rendimiento (PR)

PR : Índice de rendimiento (Yf/Yr) :  0.832

Nueva variante de simulación

Balances y resultados principales

GlobHor DiffHor T_Amb GlobInc GlobEff EArray E_Grid PR

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

Enero 69.8 24.39 7.72 122.2 119.0 2.581 2.508 0.876

Febrero 85.4 31.77 8.75 127.8 124.5 2.682 2.605 0.870

Marzo 134.7 43.23 11.54 173.8 169.4 3.578 3.471 0.851

Abril 167.7 66.29 13.65 185.6 180.1 3.774 3.661 0.841

Mayo 199.6 66.51 17.62 198.3 192.4 3.941 3.817 0.821

Junio 206.0 82.03 21.92 196.9 190.8 3.853 3.730 0.808

Julio 229.2 69.35 24.17 223.9 217.3 4.341 4.201 0.800

Agosto 187.8 72.08 24.14 200.9 195.1 3.894 3.769 0.800

Septiembre 144.7 50.06 20.32 175.0 170.2 3.458 3.350 0.816

Octubre 108.7 38.29 17.23 152.9 149.0 3.081 2.986 0.833

Noviembre 74.9 25.40 11.62 126.7 123.4 2.625 2.549 0.858

Diciembre 61.2 22.88 8.22 112.5 109.4 2.374 2.307 0.874

Año 1669.7 592.27 15.62 1996.5 1940.6 40.182 38.953 0.832

Leyendas: GlobHor Irradiación global horizontal

DiffHor Irradiación difusa horizontal

T_Amb Temperatura Ambiente

GlobInc Global incidente plano receptor

GlobEff Global efectivo, corr. para IAM y sombreados

EArray Energía efectiva en la salida del conjunto

E_Grid Energía inyectada en la red

PR Índice de rendimiento
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 HEAD OFFICE: C/ SAN FRANCISCO, 5 – 5. 33003. OVIEDO        
PHONE: +34 984 033 709 WWW.EXIOMSOLUTION.COM

Especificaciones sujetas a cambios técnicos y pruebas. Exiom Solution se reserva el derecho de la correcta interpretación final.
Specifications subject to technical changes and tests. Exiom Solution reserves the right of final interpretation.

desde 2009

EX315M(B)-120 (HALF CELL)

DATOS MECÁNICOS  MECHANICAL DATA CONDICIONES DE TRABAJO WORKING CONDITIONS

Dimensiones | Dimensions: 1675*992 Max. voltaje sistema | Max. system voltage: 1.000 V or 1500 V

Peso | Weight: 19 kg Fusible en serie | Series fuse rating: 15 A

Cable | Cable: 4.0mm2 (12AWG),  (+) 270mm,  (-) 100mm Carga mecánica | Mechanical load: ≥ 5.400 Pa /2400 Pa

Cristal | Glass: High transmission glass 3.2 mm Temp. funcionamiento | Operating temperature: -40~+85

Caja de conexiones | Junction box: IP67m Aplicación clase | Aplication class: A

GARANTÍA DE RENDIMIENTO LINEAL LINEAR PERFORMANCE WARRANTY

Garantía de rendimiento lineal
Garantía de rendimiento estandar

Lineal performance waranty 
Standard performance warranty

Exiom Solution diseña, 
fabrica y distribuye la 
más alta calidad en 
Energía Solar. 
La alta eficiencia 
de nuestras células 
solares nos permite 
producir diferentes 
tipos de paneles para 
a su vez dar la mayor 
eficiencia posible a sus 
instalaciones.

Exiom Solution 
designs, manufactures 
and delivers 
high-performance solar 
electric technology 
worldwide.  
Our high-efficiency solar 
cell let us manufacture 
the different kinds 
of panels to get the 
most efficient in your 
installations.



  NO OLVIDE VISITAR DON’T FORGET TO VISIT EXIOMSOLUTION.COM

EX315M(B)-120 (HALF CELL)

TIPO TYPE EX315M-120 EX320M-120 EX325M-120 EX330M-120 EX335M-120

STC 1000 W/M2. Module Temperature 25ºC A.M.1,5

Potencia de salida | Power output 315 320 325 330 335

Max. potencia tolerada | Max. power tolerance (%) 0~+3%

Eficiencia módulo | Module efficiency (%) 19.0 19.3 19.6 19.9 20.2

Voltage | Máximo voltage, VMP (V) 33.2 33.4 33.61 33.8 34.0

Intensidad máxima potencia | Current, IMP (A) 9.48 9.58 9.67 9.76 9.85

Tensión circ. abierto | Voltage open circuit, VOC (V) 40.7 40.9 41.1 41.3 41.5

Corriente de cortocircuito | Short circuit current, ISC (A) 10.05 10.15 10.21 10.32 10.37

COEFICIENTES DE TEMPERATURA  TEMPERATURE COEFFICIENTS

Coeficiente de temp.  | Temp. Coefficient (PMAX) -0.39%/ºC

Coeficiente de temp. | Temp. Coefficient (ISC) 0.050%/ºC

Coeficiente de temp. | Temp. Coefficient (VOC) -0.29%/ºC

NOCT 45±2ºC

I-V CURVAS CURVES

Temperatura celdas | Cells temperature: 25ºC. Current-Voltage & power Voltage Curve (325)
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CUBIERTA PLANA MÓDULO HORIZONTAL
FLAT ROOF  HORIZONTAL MODULE
TOIT PLAT HORIZONTAL MODULE

S O P O R T E S  P A R A  M Ó D U L O S  F O T O V O L T A I C O S
S U P P O R T S  F O R  P H O T O V O L T A I C  M O D U L E S
S U P P O R T S  P O U R  M O D U L E S  P H O T O V O L T A Ï Q U E S 

S I S T E M A  C - 4 0

empresa 
certificada por:

soportes 
ensayados por:

verificado por:



SISTEMA C-40/ SYSTEM C-40/ SYSTÈME C-40
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Aplisun develop S.L.
aplisun@aplisun.com

www.aplisun.com
tel. (+34) 93 715 82 58 / fax. (+34) 93 715 80 78
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FIJACIÓN
FIXING 

FIXATION

Ante cualquier duda póngase en contacto con nosotros.
For any questions please contact us.
Pour toute question se il vous plaît contactez-nous 



/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

DATOS TÉCNICOS FRONIUS SYMO (3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-3-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M)

DATOS De eNTRADA SYMO 3.0-3-S SYMO 3.7-3-S SYMO 4.5-3-S SYMO 3.0-3-M SYMO 3.7-3-M SYMO 4.5-3-M

Máxima corriente de entrada (Idc máx. 1 / Idc máx. 2
1))  16 A / 16 A

Máx. corriente de cortocircuito por serie FV (MPP1/MPP2
1)) 24 A / 24 A

Mínima tensión de entrada (Udc mín.) 150 V
Tensión CC mínima de puesta en servicio (Udc arranque) 200 V
Tensión de entrada nominal (Udc,r) 595 V
Máxima tensión de entrada (Udc máx.) 1.000 V
Rango de tensión MPP (Umpp mín. – Umpp máx.) 200 - 800 V 250 - 800 V 300 - 800 V 150 - 800 V
Número de seguidores MPP  1 2
Número de entradas CC 3 2+2

DATOS De SAlIDA SYMO 3.0-3-S SYMO 3.7-3-S SYMO 4.5-3-S SYMO 3.0-3-M SYMO 3.7-3-M SYMO 4.5-3-M

Potencia nominal CA (Pac,r) 3.000 W 3.700 W 4.500 W 3.000 W 3.700 W 4.500 W
Máxima potencia de salida 3.000 VA 3.700 VA 4.500 VA 3.000 VA 3.700 VA 4.500 VA
Máxima corriente de salida (Iac máx.) 4,3 A 5,3 A 6,5 A 4,3 A 5,3 A 6,5 A
Acoplamiento a la red (rango de tensión) 3~NPE 400 V / 230 V o 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %)
Frecuencia (rango de frecuencia) 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)
Coeficiente de distorsión no lineal < 3 %
Factor de potencia (cos φac,r) 0,70 - 1 ind. / cap. 0,85 - 1 ind. / cap. 

DATOS geNeRAleS SYMO 3.0-3-S SYMO 3.7-3-S SYMO 4.5-3-S SYMO 3.0-3-M SYMO 3.7-3-M SYMO 4.5-3-M

Dimensiones (altura x anchura x profundidad) 645 x 431 x 204 mm
Peso 16,0 kg 19,9 kg
Tipo de protección IP 65
Clase de protección 1
Categoría de sobretensión (CC / CA) 2) 2 / 3
Consumo nocturno < 1 W
Concepto de inversor Sin Transformador
Refrigeración Refrigeración de aire regulada
Instalación Instalación interior y exterior
Margen de temperatura ambiente -25 -  +60 °C
Humedad de aire admisible 0 -  100 %
Máxima altitud 2.000 m / 3.400 m (rango de tensión sin restricciones / con restricciones)
Tecnología de conexión CC 3 x CC+ y 3 x CC bornes roscados 2,5 - 16 mm² 4 x CC+ y 4 x CC bornes roscados 2,5 - 16mm2 3)

Tecnología de conexión principal 5 polos CA bornes roscados  2,5 - 16 mm² 5 polos CA bornes roscados 2,5 - 16mm2 3)

Certificados y cumplimiento de normas 
ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, 

AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777 1), CEI 0-21 1), NRS 097

1) Esto se aplica a Fronius Symo 3.0-3-M, 3.7-3-M y 4.5-3-M.
2) De acuerdo con IEC 62109-1.
3) 16 mm² sin necesidad de terminales de conexión. Más información sobre la disponibilidad de inversores en su país en www.fronius.es.

Fronius symo
/ Máxima flexibilidad para las aplicaciones del futuro

/ Seguimiento 
inteligente GMPP

N

W

S

E

/ Diseño 
SuperFlex

/ Comunicación 
de datos integrada

/ Smart Grid 
Ready

/ Tecnología 
SnapINverter

/ Con un rango de potencia nominal entre 3,0 y 20,0 kW, el Fronius Symo es el inversor trifásico sin transformador 
para instalaciones de autoconsumo de pequeña potencia. Gracias a su flexible diseño, el Fronius Symo es perfecto para 
instalaciones en superficies irregulares o para tejados con varias orientaciones. La Interface estándar a Internet a través 
de WLAN o Ethernet y la facilidad de integración de componentes de otros fabricantes hacen del Fronius Symo uno de 
los inversores con mayor flexibilidad en comunicaciones en el mercado. Además, la interface Meter permite la gestión 
dinámica de alimentación y una clara visualización del consumo.



ReNDIMIeNTO SYMO 3.0-3-S SYMO 3.7-3-S SYMO 4.5-3-S SYMO 3.0-3-M SYMO 3.7-3-M SYMO 4.5-3-M

Máximo rendimiento 98,0 % 
Rendimiento europeo (ηEU) 96,2 % 96,7 % 97,0 % 96,5 % 96,9 % 97,2 %
η con 5 % Pac,r 1) 80,3 / 83,6 / 79,1 % 83,4 / 86,4 / 80,6 % 84,8 / 88,5 / 82,8 % 79,8 / 85,1 / 80,8 % 81,6 / 87,8 / 82,8 % 83,4 / 90,3 / 85,0 %
η con 10 % Pac,r 1) 87,8 / 91,0 / 86,2 % 90,1 / 92,5 / 88,7 % 91,7 / 93,7 / 90,3 % 86,5 / 91,6 / 87,7 % 87,9 / 93,6 / 90,5 % 89,2 / 94,1 / 91,2 %
η con 20 % Pac,r 1) 92,6 / 95,0 / 92,6 % 93,7 / 95,7 / 93,6 % 94,6 / 96,3 / 94,5 % 90,8 / 95,3 / 93,0 % 91,9 / 96,0 / 94,1 % 92,8 / 96,5 / 95,1 %
η con 25 % Pac,r 1) 93,4 / 95,6 / 93,8 % 94,5 / 96,4 / 94,7 % 95,2 / 96,8 / 95,4 % 91,9 / 96,0 / 94,2 % 92,9 / 96,6 / 95,2 % 93,5 / 97,0 / 95,8 %
η con 30 % Pac,r 1) 94,0 / 96,3 / 94,5 % 95,0 / 96,7 / 95,4 % 95,6 / 97,2 / 95,9 % 92,8 / 96,5 / 95,1 % 93,5 / 97,0 / 95,8 % 94,2 / 97,3 / 96,3 %
η con 50 % Pac,r 1) 95,2 / 97,3 / 96,3 % 96,9 / 97,6 / 96,7 % 96,4 / 97,7 / 97,0 % 94,3 / 97,5 / 96,5 % 94,6 / 97,7 / 96,8 % 94,9 / 97,8 / 97,2 %
η con 75 % Pac,r 1) 95,6 / 97,7 / 97,0 % 96,2 / 97,8 / 97,3 % 96,6 / 98,0 / 97,4 % 94,9 / 97,8 / 97,2 % 95,0 / 97,9 / 97,4 % 95,1 / 98,0 / 97,5 %
η con 100 % Pac,r 1) 95,6 / 97,9 / 97,3 % 96,2 / 98,0 / 97,5 % 96,6 / 98,0 / 97,5 % 95,0 / 98,0 / 97,4 % 95,1 / 98,0 / 97,5 % 95,0 / 98,0 / 97,6 %
Rendimiento de adaptación MPP > 99,9 %

1) Y con Umpp mín. / Udc,r / Umpp máx.

eqUIpAMIeNTO De SegURIDAD SYMO 3.0-3-S SYMO 3.7-3-S SYMO 4.5-3-S SYMO 3.0-3-M SYMO 3.7-3-M SYMO 4.5-3-M

Medición del aislamiento CC Sí
Comportamiento de sobrecarga Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia
Seccionador CC Sí

INTeRFACeS SYMO 3.0-3-S SYMO 3.7-3-S SYMO 4.5-3-S SYMO 3.0-3-M SYMO 3.7-3-M SYMO 4.5-3-M

WLAN / Ethernet LAN Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)
6 inputs digitales y 4 inputs/outputs digitales Interface receptor del control de onda
USB (Conector A) 2) Datalogging, actualización de inversores vía USB
2 conectores RJ 45 (RS422) 2) Fronius Solar Net
Salida de aviso 2) Gestión de la energía (salida de relé libre de potencial)
Datalogger y Servidor web Incluido
Input externo 2) Interface S0-Meter / Input para la protección contra sobretensión
RS485 Modbus RTU SunSpec o conexión del contador

2) También disponible en la versión light. 
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DATOS TÉCNICOS FRONIUS SYMO (3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-3-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M)



DATOS TÉCNICOS FRONIUS SYMO (5.0-3-M, 6.0-3-M, 7.0-3-M, 8.2-3-M)

DATOS De eNTRADA SYMO 5.0-3-M SYMO 6.0-3-M SYMO 7.0-3-M SYMO 8.2-3-M

Máxima corriente de entrada (Idc máx. 1 / Idc máx. 2)  16 A / 16 A
Máxima corriente de cortocircuito por serie FV (MPP1/MPP2) 24 A / 24 A
Mínima tensión de entrada (Udc mín.) 150 V
Tensión CC mínima de puesta en servicio (Udc arranque) 200 V
Tensión de entrada nominal (Udc,r) 595 V
Máxima tensión de entrada (Udc máx.) 1.000 V
Rango de tensión MPP (Umpp mín. – Umpp máx.) 163 - 800 V 195 - 800 V 228 - 800 V 267 - 800 V
Número de seguidores MPP  2
Número de entradas CC 2 + 2

DATOS De SAlIDA SYMO 5.0-3-M SYMO 6.0-3-M SYMO 7.0-3-M SYMO 8.2-3-M

Potencia nominal CA (Pac,r) 5.000 W 6.000 W 7.000 W 8.200 W
Máxima potencia de salida 5.000 VA 6.000 VA 7.000 VA 8.200 VA
Máxima corriente de salida (Iac máx.) 7,2 A 8,7 A 10,1 A 11,8 A
Acoplamiento a la red (rango de tensión) 3-NPE 400 V / 230 V o 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %)
Frecuencia (rango de frecuencia) 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)
Coeficiente de distorsión no lineal < 3 %
Factor de potencia (cos φac,r) 0,85 - 1 ind. / cap.

DATOS geNeRAleS SYMO 5.0-3-M SYMO 6.0-3-M SYMO 7.0-3-M SYMO 8.2-3-M

Dimensiones (altura x anchura x profundidad) 645 x 431 x 204 mm
Peso 19,9 kg 21,9 kg
Tipo de protección IP 65
Clase de protección 1
Categoría de sobretensión (CC / CA) 1) 2 / 3
Consumo nocturno < 1 W
Concepto de inversor Sin Transformador
Refrigeración Refrigeración de aire regulada
Instalación Instalación interior y exterior
Margen de temperatura ambiente -25 -  +60 °C
Humedad de aire admisible 0 -  100 %
Máxima altitud 2.000 m / 3.400 m (rango de tensión sin restricciones / con restricciones)
Tecnología de conexión CC 4 x CC+ y 4 x CC bornes roscados 2,5 - 16mm2 2)

Tecnología de conexión principal 5 polos CA bornes roscados 2,5 - 16mm2 2)

Certificados y cumplimiento de normas 
ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, 

AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-21, NRS 097

1) De acuerdo con IEC 62109-1. 
2) 16 mm² sin necesidad de terminales de conexión.
Más información sobre la disponibilidad de inversores en su país en www.fronius.es.



DATOS TÉCNICOS FRONIUS SYMO (5.0-3-M, 6.0-3-M, 7.0-3-M, 8.2-3-M)

ReNDIMIeNTO SYMO 5.0-3-M SYMO 6.0-3-M SYMO 7.0-3-M SYMO 8.2-3-M

Máximo rendimiento 98,0 %
Rendimiento europeo (ηEU) 97,3 % 97,5 % 97,6 % 97,7 %
η con 5 % Pac,r 1) 84,9 / 91,2 / 85,9 % 87,8 / 92,6 / 87,8 % 88,7 / 93,1 / 89,0 % 89,8 / 93,8 / 90,6 %
η con 10 % Pac,r 1) 89,9 / 94,6 / 91,7 % 91,3 / 95,6 / 93,0 % 92,0 / 95,9 / 94,7 % 92,8 / 96,1 / 94,5 %
η con 20 % Pac,r 1) 93,2 / 96,7 / 95,4 % 94,1 / 97,1 / 95,9 % 94,5 / 97,3 / 96,3 % 95,0 / 97,6 / 96,6 %
η con 25 % Pac,r 1) 93,9 / 97,2 / 96,0 % 94,7 / 97,5 / 96,5 % 95,1 / 97,6 / 96,7 % 95,5 / 97,7 / 97,0 %
η con 30 % Pac,r 1) 94,5 / 97,4 / 96,5 % 95,1 / 97,7 / 96,8 % 95,4 / 97,7 / 97,0 % 95,8 / 97,8 / 97,2 %
η con 50 % Pac,r 1) 95,2 / 97,9 / 97,3 % 95,7 / 98,0 / 97,5 % 95,9 / 98,0 / 97,5 % 96,2 / 98,0 / 97,6 %
η con 75 % Pac,r 1) 95,3 / 98,0 / 97,5 % 95,7 / 98,0 / 97,6 % 95,9 / 98,0 / 97,6 % 96,2 / 98,0 / 97,6 %
η con 100 % Pac,r 1) 95,2 / 98,0 / 97,6 % 95,7 / 97,9 / 97,6 % 95,8 / 97,9 / 97,5 % 96,0 / 97,8 / 97,5 %
Rendimiento de adaptación MPP > 99,9 %

1) Y con Umpp mín. / Udc,r / Umpp máx.

eqUIpAMIeNTO De SegURIDAD SYMO 5.0-3-M SYMO 6.0-3-M SYMO 7.0-3-M SYMO 8.2-3-M

Medición del aislamiento CC Sí
Comportamiento de sobrecarga Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia
Seccionador CC Sí

INTeRFACeS SYMO 5.0-3-M SYMO 6.0-3-M SYMO 7.0-3-M SYMO 8.2-3-M

WLAN / Ethernet LAN Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)
6 inputs digitales y 4 inputs/outputs digitales Interface receptor del control de onda
USB (Conector A) 2) Datalogging, actualización de inversores vía USB
2 conectores RJ 45 (RS422) 2) Fronius Solar Net
Salida de aviso 2) Gestión de la energía (salida de relé libre de potencial)
Datalogger y Servidor web Incluido
Input externo 2) Interface S0-Meter / Input para la protección contra sobretensión
RS485 Modbus RTU SunSpec o conexión del contador

2) También disponible en la versión light.

CURVA De ReNDIMIeNTO FRONIUS SYMO 8.2-3-M ReDUCCIÓN De TeMpeRATURA FRONIUS SYMO 8.2-3-M
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DATOS TÉCNICOS FRONIUS SYMO (10.0-3-M, 12.5-3-M, 15.0-3-M, 17.5-3-M, 20.0-3-M)

DATOS De eNTRADA SYMO 10.0-3-M SYMO 12.5-3-M SYMO 15.0-3-M SYMO 17.5-3-M SYMO 20.0-3-M

Máxima corriente de entrada (Idc máx. 1 / Idc máx. 2) 27 A / 16,5 A 33 A / 27 A
Máxima corriente de cortocircuito por serie FV (MPP1 / MPP2) 40,5 A / 24,8 A 49,5 A / 40,5 A
Mínima tensión de entrada (Udc mín.) 200 V
Tensión CC mínima de puesta en servicio (Udc arranque) 200 V
Tensión de entrada nominal (Udc,r) 600 V
Máxima tensión de entrada (Udc máx.) 1.000 V
Rango de tensión MPP (Umpp mín. – Umpp máx.) 1) 270 - 800 V 320 - 800 V 370 - 800 V 420 - 800 V
Número de seguidores MPP 2
Número de entradas CC 3+3

DATOS De SAlIDA SYMO 10.0-3-M SYMO 12.5-3-M SYMO 15.0-3-M SYMO 17.5-3-M SYMO 20.0-3-M

Potencia nominal CA (Pac,r) 10.000 W 12.500 W 15.000 W 17.500 W 20.000 W
Máxima potencia de salida 10.000 VA 12.500 VA 15.000 VA 17.500 VA 20.000 VA
Máxima corriente de salida (Iac máx.) 14,4 A 18,0 A 21,7 A 25,3 A 28,9 A
Acoplamiento a la red (rango de tensión) 3-NPE 400 V / 230 V o 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %)
Frecuencia (rango de frecuencia) 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)
Coeficiente de distorsión no lineal 1,8 % 2,0 % 1,5 % 1,5 % 1,3 %
Factor de potencia (cos φac,r) 0 - 1 ind. / cap.

DATOS geNeRAleS SYMO 10.0-3-M SYMO 12.5-3-M SYMO 15.0-3-M SYMO 17.5-3-M SYMO 20.0-3-M

Dimensiones (altura x anchura x profundidad) 725 x 510 x 225 mm
Peso 34,8 kg 43,4 kg
Tipo de protección IP 66
Clase de protección 1
Categoría de sobretensión (CC / CA) 1)  2 / 3
Consumo nocturno < 1 W
Concepto de inversor Sin Transformador
Refrigeración Refrigeración de aire regulada
Instalación Instalación interior y exterior
Margen de temperatura ambiente -40 - +60 °C
Humedad de aire admisible 0 - 100 %
Máxima altitud 2.000 m / 3.400 m (rango de tensión sin restricciones / con restricciones)
Tecnología de conexión CC 6 x CC+ y 6 x CC bornes roscados 2,5 - 16 mm2

Tecnología de conexión principal 5 polos CA bornes roscados 2,5 - 16 mm2

Certificados y cumplimiento de normas
ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, 

AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, G59/3, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097

1) De acuerdo con IEC 62109-1. Rail DIN para protección de sobretensión opcional (tipo 2) está incluido. 
Más información sobre la disponibilidad de inversores en su país en www.fronius.es.
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SOMOS TRES DIVISIONES CON UNA MISMA PASIÓN: SUPERAR LÍMITES.
/ No importa si se trata de tecnología de soldadura, energía fotovoltaica o tecnología de carga de baterías, nuestra exigencia está claramente definida: 
ser líder en innovación. Con nuestros más de 3.000 empleados en todo el mundo superamos los límites y nuestras más de 1.000 patentes concedidas 
son la mejor prueba. Otros se desarrollan paso a paso. Nosotros siempre damos saltos de gigante. Siempre ha sido así. El uso responsable de nuestros 
recursos constituye la base de nuestra actitud empresarial.

Para obtener información más detallada sobre todos los productos de Fronius y nuestros distribuidores y representantes en todo el mundo visite www.fronius.com

DATOS TÉCNICOS FRONIUS SYMO (10.0-3-M, 12.5-3-M, 15.0-3-M, 17.5-3-M, 20.0-3-M)
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5Fronius International GmbH

Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Teléfono +43 7242 241-0
Fax +43 7242 241-953940
pv-sales@fronius.com
www.fronius.com

Fronius España S.L.U.
Parque Industrial La Laguna
Calle Arroyo del Soto 17
28914 Leganés (Madrid) 
España
Teléfono +34 91 649 60 40 
Fax +34 91 649 60 44 
pv-sales-spain@fronius.com 
www.fronius.es

ReNDIMIeNTO SYMO 10.0-3-M SYMO 12.5-3-M SYMO 15.0-3-M SYMO 17.5-3-M SYMO 20.0-3-M

Máximo rendimiento 98,0 % 98,1 %
Rendimiento europeo (ηEU) 97,4% 97,6 % 97,8 % 97,8 % 97,9 %
η con 5 % Pac,r 1) 87,9 / 92,5 / 89,2 % 88,7 / 93,1 / 90,1 % 91,2 / 94,8 / 92,3 % 91,6 / 95,0 / 92,7 % 91,9 / 95,2 / 93,0 %
η con 10 % Pac,r 1) 91,2 / 94,9 / 92,8 % 92,9 / 96,1 / 94,6 % 93,4 / 96,0 / 94,4 % 94,0 / 96,4 / 95,0 % 94,8 / 96,9 / 95,8 %
η con 20 % Pac,r 1) 94,6 / 97,1 / 96,1 % 95,4 / 97,3 / 96,6 % 95,9 / 97,4 / 96,7 % 96,1 / 97,6 / 96,9 % 96,3 / 97,8 / 97,1 %
η con 25 % Pac,r 1) 95,4 / 97,3 / 96,6 % 95,6 / 97,6 / 97,0 % 96,2 / 97,6 / 97,0 % 96,4 / 97,8 / 97,2 % 96,7 / 97,9 / 97,4 %
η con 30 % Pac,r 1) 95,6 / 97,5 / 96,9 % 95,9 / 97,7 / 97,2 % 96,5 / 97,8 / 97,3 % 96,6 / 97,9 / 97,4 % 96,8 / 98,0 / 97,6 %
η con 50 % Pac,r 1) 96,3 / 97,9 / 97,4 % 96,4 / 98,0 / 97,5 % 96,9 / 98,1 / 97,7 % 97,0 / 98,1 / 97,7 % 97,0 / 98,1 / 97,8 %
η con 75 % Pac,r 1) 96,5 / 98,0 / 97,6 % 96,5 / 98,0 / 97,6 % 97,0 / 98,1 / 97,8 % 97,0 / 98,1 / 97,8 % 97,0 / 98,1 / 97,7 %
η con 100 % Pac,r 1) 96,5 / 98,0 / 97,6 % 96,5 / 97,8 / 97,6 % 97,0 / 98,1 / 97,7 % 96,9 / 98,1 / 97,6 % 96,8 / 98,0 / 97,6 %
Rendimiento de adaptación MPP > 99,9 %

eqUIpAMIeNTO De SegURIDAD SYMO 10.0-3-M SYMO 12.5-3-M SYMO 15.0-3-M SYMO 17.5-3-M SYMO 20.0-3-M

Medición del aislamiento CC Sí
Comportamiento de sobrecarga Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia
Seccionador CC Sí

INTeRFACeS SYMO 10.0-3-M SYMO 12.5-3-M SYMO 15.0-3-M SYMO 17.5-3-M SYMO 20.0-3-M

WLAN / Ethernet LAN Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)
6 inputs digitales y 4 inputs/outputs digitales Interface receptor del control de onda
USB (Conector A) 2) Datalogging, actualización de inversores vía USB
2 conectores RJ 45 (RS422) 2) Fronius Solar Net
Salida de aviso 2) Gestión de la energía (salida de relé libre de potencial)
Datalogger y Servidor web Incluido
Input externo 2) Interface SO-Meter / Input para la protección contra sobretensión
RS485 Modbus RTU SunSpec o conexión del contador

1) Y con Umpp mín. / Udc,r / Umpp máx.
      2) También disponible en la versión light.

CURVA De ReNDIMIeNTO FRONIUS SYMO 20.0-3-M ReDUCCIÓN De TeMpeRATURA FRONIUS SYMO 20.0-3-M
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 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

 LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

CIRCUTOR,SA recomienda utilizar los cables y accesorios originales entrega-
dos con el equipo.

CIRCUTOR, SA se reserva el derecho de realizar modifi caciones, sin previo aviso, del dispo-
sitivo o a las especifi caciones del equipo, expuestas en el presente manual de instrucciones. 

CIRCUTOR, SA pone a disposición de sus clientes, las últimas versiones de las especifi ca-
ciones de los dispositivos y los manuales más actualizados en su página Web .                          
    

              www.circutor.com

PELIGRO
Indica advertencia de algún riesgo del cual pueden derivarse daños persona-
les o materiales.

ATENCIÓN
Indica que debe prestarse especial atención al punto indicado.

Siga las advertencias mostradas en el presente manual, mediante los símbolos que se mues-
tran a continuación.

Si debe manipular el equipo para su instalación, puesta en marcha o mantenimiento 
tenga presente que:

Una manipulación o instalación incorrecta del equipo puede ocasionar daños , tanto persona-
les como materiales. En particular la manipulación bajo tensión puede producir la muerte o le-
siones graves por electrocución al personal que lo manipula. Una instalación o mantenimiento 
defectuoso comporta además riesgo de incendio.
Lea detenidamente el manual antes de conectar el equipo. Siga todas las instrucciones de 
instalación y mantenimiento del equipo, a lo largo de la vida del mismo. En particular, respete 
las normas de instalación indicadas en el Código Eléctrico Nacional.

ATENCIÓN Consultar el manual de instrucciones antes de utilizar el equipo

En el presente manual, si las instrucciones precedidas por este símbolo no se respetan o realizan correc-
tamente, pueden ocasionar daños personales o dañar el equipo y /o las instalaciones.

CIRCUTOR, SA se reserva el derecho de modifi car las características o el manual  del producto, sin previo aviso.
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 HISTÓRICO DE REVISIONES

Tabla 1: Histórico de revisiones�
Fecha Revisión Descripción
02/15 M068A01-01-15A Versión Inicial
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 1�- RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN

CIRCUTOR tiene estandarizada una gama de kits EFM-CDP para autoconsumo instantáneo 
en instalaciones fotovoltaicas conectadas a red que van desde 1.5kW hasta potencias de más 
de 100kW.

Cada kit tiene su ficha de producto correspondiente, con una descripción detallada de los pro-
ductos que conforman el kit, sus características técnicas, pesos y dimensiones. Estas fichas 
están siempre en formato actualizado en el apartado de producto correspondiente de la página 
web de CIRCUTOR www.circutor.es

Los kits EFM-CDP se envían en un único envío y con todo el material (no 
se envia material por separado, ni a direcciones de envío distintas). 
Es imprescindible que descargue la información de su kit correspondiente 
para conocer los elementos, dimensiones y pesos, con el objetivo de prepa-
rar la logística del envío y el  almacenaje/instalación del mismo.

       1.1.- PROTOCOLO DE RECEPCIÓN

 - Comprobar que el material no ha sufrido daños durante el transporte. 
 - Comprobar que el material recibido concuerda con su pedido y que sus características

  eléctricas concuerden con las de la red a la cual debe conectarse.
 - Comprobar la documentación del transporte. El número del albarán de expedición 
debe coincidir con la numeración marcada en el exterior de los palets enviados.

 - Descargar y transportar el material siguiendo las instrucciones del apartado 1.2.
 - Realizar una inspección visual externa e interna del material antes de instalarlo y 
conectarlo.
 - Comprobar que todos los elementos se corresponden con la documentación 
entregada.

Si observa algún problema de recepción contacte de inmediato con el trans-
portista y/o con el servicio postventa de CIRCUTOR

       1.2.- TRANSPORTE, CARGA-DESCARGA Y ALMACENAJE

El transporte, carga y descarga y manipulación del material debe llevarse a 
cabo con las precauciones y las herramientas manuales o mecánicas ade-
cuadas para evitar el deterioro del mismo.

El centro de gravedad de algunos equipos puede quedar a una altura con-
siderable. Por ello, cuando se manipule mediante carretillas elevadoras, se 
recomienda sujetar el equipo debidamente y no efectuar maniobras brus-
cas. Es recomendable no suspender el equipo a una altura superior a 20 
cm del suelo.
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Figura 1:Transporte con transpaleta

En caso de que el material no deba ser instalado inmediatamente, se debe guardar en un em-
plazamiento con suelo firme y nivelado. En tal caso es recomendable guardar el material con 
su embalaje de protección original.

Para el almacenaje del equipo deben seguirse las siguientes recomendaciones:

 - Evitar la colocación sobre superficies irregulares.
 - No ubicar en zonas exteriores, húmedas o expuestas a proyección de agua.
 - Evitar los focos de calor (máxima temperatura ambiente: 45 ºC)
 - Evitar ambientes salinos y corrosivos.

 - Evitar la ubicación del material en zonas donde se genere mucho polvo o exista con-
taminación por agentes químicos u otros tipos de polución.

 -No depositar peso encima de los armarios de los equipos.

Para la descarga y desplazamiento del equipo se debe utilizar una carretilla elevadora con pa-
las, que deberían abarcar toda la profundidad de la base. En su defecto, las palas deben ser lo 
suficiente largas como para soportar toda la profundidad del equipo. Las palas de sustentación 
deben ser planas y  apoyar firmemente en la base. Los palets con el material deben elevarse 
apoyando las palas por debajo del perfil que soporta el equipo. (Figura 2). 

Debido a la repartición desigual de cargas  dentro del equipo puede que el 
centro de gravedad esté desplazado respecto al centro del armario. Debe-
rán tomarse las precauciones pertinentes para evitar el vuelco del equipo 
en caso de maniobras bruscas.

              
Figura 2:Descarga con carretilla elevadora

7Guía de instalación

KIT EFM-CDP



 2�- DESCRIPCIÓN DEL KIT

Los kits EFM-CDP para autoconsumo están compuestos del siguiente material:

  Módulos fotovoltaicos
  Estructuras de soporte para montaje en cubierta
  Inversores fotovoltaicos
 Protecciones de sobretensiones AC y DC
 Elementos de monitorización, medida y control 
 Opcionalmente: 

Cuadros eléctricos (combiner box y string box decuado a cada kit)  con proteccio-
nes para DC y AC, así como monitorización y control.

Es imprescindible respetar el diseño y la arquitectura de cada kit. Cada kit 
ha sido diseñado para ser instalado de una forma concreta, con un número 
de módulos en serie y strings por inversor. La modificación de la arquitectu-
ra planteada en cada kit puede provocar daños eléctricos en los equipos y 
daños físicos a las personas.

       2.1. - DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE CADA KIT

Los módulos fotovoltaicos (a partir de ahora generador solar) a través del inversor de potencia, 
se acopla a la red de distribución para su correcto funcionamiento. 

En la Tabla 2 y Tabla 3, se detalla la composición de cada uno de ellos, reflejando la potencia 
de generación solar, enumerando el número de módulos fotovoltaicos, así como su superficie 
neta de ocupación, el número de inversores incluidos y la potencia nominal total de los mismos:

Tabla 2:Sector Residencial

Ref� Nº Módulos /
Nº Inversores

Potencia 
Fotovolt� CC

Potencia 
Inversor CA

Superficie 
Captación Solar

KIT EFM-CDP 1�5-S 5 x 250 Wp /
1 x 1500 Wn 1.25 kWp 1.5 kWn 8.25 m2

KIT EFM-CDP 1�5-S-PRO 7 x 250 Wp /
1 x 1500 Wn 1.75 kWp 1.5 kWn 11.5 m2

KIT EFM-CDP 2�5-S 11 x 250 Wp /
1 x 2500 Wn 2.75 kWp 2.5 kWn 18 m2

KIT EFM-CDP 2�5-S-PRO 12 x 250 Wp /
1 x 2500 Wn 3.00 kWp 2.5 kWn 19.7 m2

KIT EFM-CDP 4�5-M 15 x 250 Wp /
3 x 1500 Wn 3.75 kWp 4.5 kWn 24.45 m2

KIT EFM-CDP 5-S 20 x 250 Wp /
1 x 5000 Wn 5.00 kWp 5 kWn 32.8 m2

KIT EFM-CDP 5-S-PRO 22 x 250 Wp /
1 x 5000 Wn 5.50 kWp 5 kWn 36.1 m2

KIT EFM-CDP 5-S-T 20 x 250 Wp /
1 x 5000 Wn 5.00 kWp 5 kWn 32.8 m2

KIT EFM-CDP 5-S-PRO-T 22 x 250 Wp /
1 x 5000 Wn 5.50 kWp 5 kWn 36.1 m2
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Ref� Nº Módulos /
Nº Inversores

Potencia 
Fotovolt� CC

Potencia 
Inversor CA

Superficie 
Captación Solar

KIT EFM-CDP 6-M 24 x 250 Wp /
3 x 2000 Wn 6.00 kWp 6 kWn 39.6m2

KIT EFM-CDP 6-S 26 x 250 Wp /
1 x 6000 Wn 6.50 kWp 6 kWn 42,6 m2

KIT EFM-CDP 6-S-PRO 28 x 250 Wp /
1 x 6000 Wn 7.00 kWp 6 kWn 46 m2

KIT EFM-CDP 7�5-S-PRO 30 x 250 Wp /
3 x 2500 Wn 7.50 kWp 7.5 kWn 49.5 m2

Tabla 3:Sector Industrial

Ref� Nº Módulos /
Nº Inversores

Potencia 
Fotovolt� CC

Potencia 
Inversor CA

Superficie 
Captación Solar

KIT EFM-CDP 8-S 33 x 250 Wp /
1 x 8000 Wn 8.25 kWp 8 kWn 54.2 m2

KIT EFM-CDP 8-S-PRO 36 x 250 Wp /
1 x 8000 Wn 9.00 kWp 8 kWn 59 m2

KIT EFM-CDP 10-S 42 x 250 Wp /
1 x 10000 Wn 10.50 kWp 10 kWn 68.9 m2

KIT EFM-CDP 10-S-PRO 44 x 250 Wp /
1 x 10000 Wn 11.00 kWp 10 kWn 72.2 m2

KIT EFM-CDP 15-M 60 x 250 Wp /
3 x 5000 Wn 15.00 kWp 15 kWn 98.4 m2

KIT EFM-CDP 15-M-PRO 66 x 250 Wp /
3 x 5000 Wn 16.50 kWp 15 kWn 108.2 m2

KIT EFM-CDP 20-M 84 x 250 Wp /
2 x 10000 Wn 21.00 kWp 20 kWn 137.8 m2

KIT EFM-CDP 20-M-PRO 88 x 250 Wp /
2 x 10000 Wn 22.00 kWp 20 kWn 144.3 m2

KIT EFM-CDP 24-M 104 x 250 Wp /
2 x 12000 Wn 26.00 kWp 24 kWn 170.6 m2

KIT EFM-CDP 24-M-PRO 112 x 250 Wp /
2 x 12000 Wn 28.00 kWp 24 kWn 183.7 m2

KIT EFM-CDP 30-M 126 x 250 Wp /
3 x 10000 Wn 31.50 kWp 30 kWn 206.6 m2

KIT EFM-CDP 30-M-PRO 132 x 250 Wp /
3 x 10000 Wn 33.00 kWp 30 kWn 216.5 m2

KIT EFM-CDP 40-M-PRO 176 x 250 Wp /
2 x 20000 Wn 44.00 kWp 40 kWn 290.4 m2

KIT EFM-CDP 60-M-PRO 261 x 250 Wp /
3 x 20000 Wn 66.00 kWp 60 kWn 430.65 m2

KIT EFM-CDP 80-M-PRO 352 x 250 Wp /
4 x 20000 Wn 88.00 kWp 80 kWn 580.80 m2

KIT EFM-CDP 100-S-PRO 420 x 250 Wp /
1 x 100000 Wn 105.00 kWp 100 kWn 693 m2

KIT EFM-CDP 100-M-PRO 440 x 250 Wp /
5 x 20000 Wn 110.00 kWp 100 kWn 726 m2

Junto a los materiales del kit se suministran los manuales de instalación de cada uno de los 
componentes principales, como la ficha técnica del kit que incluye tanto el esquema eléctrico 
de conexionado de componentes, así como el detalle de los mismos.
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Este esquema de conexionado deberá ser respetado para lograr un correcto funcionamiento 
del sistema, tanto a nivel de producción energética como a nivel de protección y seguridad 
eléctrica.

La documentación técnica de cada kit con sus respectivos esquemas está dis-
ponible y actualizada en la página web de CIRCUTOR.

       2.2.- DESCRIPCIÓN DE LOS MODULOS FOTOVOLTAICOS

Los módulos fotovoltaicos suministrados con los kits EFM-CDP son módulos que tienen las 
siguientes características principales:

  • 250Wp de potencia nominal
  • Nivel de eficiencia del 15.4%
  • Módulos poli-cristalinos (mejor comportamiento frente a altas temperaturas)
  • Marco de aluminio anodizado para mejorar la resistencia.
  • Alta resistencia contra la corrosión

  • Cristal anti reflectante para evitar reflejos y mejorar la transmitancia de la radiación  
solar

  • Dimensiones aproximadas: 1640x992x40mm

Figura 3:Dimensiones aproximadas de los módulos fotovoltaicos

Nota: CIRCUTOR se reserva el derecho de modificar las condiciones de suministro de los 
módulos fotovoltaicos, siempre garantizando un nivel óptimo de calidad y actualizando en todo 
momento las características técnicas de los kits.

10

 KIT EFM-CDP

Guía de instalación



        2.3.- DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE SUPORTACIÓN

Las estructuras de suportación se entregan personalizadas para cada instalación. Antes de 
realizar la entrega, es imprescindible haber definido exactamente las características de la cu-
bierta y las características de la disposición de los módulos.

Con cada estructura, CIRCUTOR suministra la hoja de despiece de material, para que el usua-
rio sepa con antelación el material que va a recibir y por tanto lo pueda verificar en el momento 
de la entrega.

Las estructuras han sido diseñadas para soportar el número de módulos correspondientes a 
cada kit, adaptándose al tipo de cubierta solicitado en la oferta (Figura 4) cumpliendo con los 
siguientes requerimientos:

Todas las estructuras y soportes suministrados, cumplen con los requisitos exigidos en el 
Código Técnico de la Edificación (CTE) descritos en el Apartado “Documento Básico SE-AE” 

Todas las estructuras son de Aluminio Anodizado, garantizando todos los estándares de 
calidad en cualquier ambiente y emplazamiento, así como la  normativa que sea de aplica-
ción. 

La estructura suministrada incluye el anclaje necesario para la sujeción de los módulos 
fotovoltaicos, así como el anclaje de la propia estructura  a la tipología de cubierta. No se 
suministra por tanto, cualquier sobre-estructura de adaptación a la cubierta, pérgola o mástil 
requerido para la instalación entre la cubierta y la estructura de los módulos fotovoltaicos. 

Con cada estructura se suministra un manual genérico de montaje para facilitar la insta-
lación. Al existir una gama tan variada de posibilidades de montaje, este manual tiene por 
objeto, ser una ayuda genérica (no específica de cada montaje) para el reconocimiento 
de las diferentes piezas suministradas para el montaje y su posición y/o función (de forma 
genérica) en la estructura.

Los módulos quedarán fijados a la estructura mediante las grapas de sujeción a presión. 
Antes de realizar el apriete se deberá comprobar que la estructura presenta un plano unifor-
me de apoyo a los módulos, evitando por tanto, momentos de torsión que pudieran generar 
tensiones mecánicas a los mismos.

La garantía de la estructura y sus anclajes está vinculada a la correcta instala-
ción de la misma y al mantenimiento anual que sea de aplicación por la norma-
tiva vigente.
Todo el trabajo en altura deberá realizarse por personal experimentado y respe-
tando las normas de seguridad correspondientes a esta actividad en la zona de 
instalación del sistema.
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TIPOLOGÍAS DE ESTRUCTURA DISPONIBLES
Esquema de 
instalación Descripción tipología de instalación Tipo de anclaje

-Tipo1: Estructura simple paralela a cubier-
ta inclinada y orientación N-S.

-Anclaje Salvateja Inoxidable.
-Anclaje M10 x 200mm para sujección en 
hiero o madera con arandela impermeable.
-Anclaje Cubierta chapa con arandela 
impermeable.

-Tipo 2: Estructura doble (cargas altas) 
paralela a cubierta inclinada, con orienta-

ción N-S.

-Anclaje Salvateja Inoxidable.
-Anclaje M10 x 200 para sujección en 
hierro o madera con arandela impermeable.
-Anclaje Cubierta chapa con arandela 
impermeable.

-Tipo 3: Estructura triangulada a 30º sobre 
cubierta plana, con orientación N-S. -Anclaje para hormigón M12x140mm

-Tipo 4: Estructura triangulada a 30º sobre 
cubierta inclinada y orientación E-O.

-Anclaje Cubierta Chapa con arandela 
impermeable.

-Tipo 5: Estructura triangulada a 30º sobre 
cubierta inclinada y desorientada.

-Anclaje Cubierta Chapa con arandela 
impermeable.

-Tipo 6: Estructura triangulada a 20º sobre 
cubierta inclinada, con orientación N-S.

-Anclaje Cubierta Chapa con arandela 
impermeable.

Figura 4:Tipologías de estructura disponibles

2�3�1�- ANCLAJES A CUBIERTA

La instalación de módulos fotovoltaicos de forma co-planar sobre cubierta de teja árabe requie-
re prestar especial atención. 
En este tipo de cubiertas, se requiere la instalación de aproximadamente 1.5 puntos de an-
claje/módulo (un punto de anclaje cada 1.5m de perfil base C38). Las opciones de anclaje 
comprenden:

Tipos de anclaje para cubierta inclinada con teja árabe: 

 salva-teja
 perno con arandela de neopreno M10x200 (según detalles reflejados en Figura 5)
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Figura 5: Anclajes a cubierta�

Para ver información más detallada, se recomienda consultar los manuales de montaje de las 
cubiertas.

       2.4.- DESCRIPCIÓN DE LOS INVERSORES SOLARES

Los inversores solares tienen la función de transformar la potencia en corriente continua que 
suministran los módulos fotovoltaicos en tensión y corriente alterna, para que pueda ser utili-
zada para el consumo.

CIRCUTOR dimensiona cada kit con una combinación concreta de modelos de inversores que 
tienen las  potencias nominales para conseguir estos objetivos.

La gama de inversores de los kits de CIRCUTOR permite realizar configuraciones desde 1.5kW 
hasta 100kW. CIRCUTOR utiliza los inversores más adecuados para conseguir un nivel óptimo 
entre las potencias de generación requeridas (Wp) y las potencias nominales de el/los inver-
sor/es.

Todas las configuraciones de generador solar se han dimensionado para trabajar en los rangos 
de temperatura ambiente y radiación solar más críticos, respetando todos los límites eléctricos 
propuestos por los fabricantes de inversores y garantizando el cumplimiento del REBT.

Nota : CIRCUTOR se reserva el derecho de modificar las condiciones de suministro de los 
inversores solares, siempre garantizando un nivel óptimo de calidad y actualizando en todo 
momento las características técnicas de los kits.
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   2.5.- DESCRIPCIÓN DE LOS CUADROS ELÉCTRICOS

Los cuadros eléctricos (Combiner Box y String Box) CDP CB / SB de CIRCUTOR, agrupan 
todas las protecciones eléctricas necesarias tanto en CC como en CA, de tal forma que el 
usuario tenga toda la solución en un solo armario.

Además de las protecciones, la gama Combiner Box CDP CB / SB incorpora un CDP-0, lo 
cual garantiza al usuario la posibilidad de gestionar la inyección cero a la red eléctrica e inclu-
so un analizador de redes CVM-MINI (para el caso de instalaciones trifásicas) para realizar la 
medida de los intercambios de energía con la red. 

La gama CDP CB / SB está diseñada para complementar la serie de kits de autoconsumo con 
inyección cero a red, facilitando la instalación y reduciendo el tiempo de montaje.

Principales elementos que incorporan:

  CDP-0 (Controlador dinámico de potencia para regular inversores, medir consumos y 
garantizar inyección 0 a la red).
  Analizador de redes CVM-MINI para la medida de parámetros eléctricos (para el caso 
de instalaciones trifásicas).
 Relé diferencial ultra-inmunizado, transformador diferencial toroidal y magneto-térmi-
co con bobina (tipo RGMD).
  Interruptores automáticos para la protección de cada inversor.
  Interruptores automáticos para la alimentación de los equipos de monitorización y 
control.
 Protecciones contra sobretensiones (CC y CA) con indicación visible en caso de 
actuación.

 Fusibles con base portafusibles.
  Contactor incorporado como medida de seguridad redundante para evitar inyec-
ción de corriente a red.

En función del kit EFM-CDP se van a utilizar distintos cuadros eléctricos. 
Cada cuadro eléctrico (una o varias unidades) está específicamente dimensionado para cum-
plir los requisitos del kit EFM-CDP al cual va asociado.
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Tabla 4:Cuadros eléctricos asociados a los kits EFM-CDP

KITS CDP
CUADROS ELECTRICOS ASOCIADOS

STRING BOX COMBINER BOX

Referencia Descripción Unida-
des Referencia Descripción Unida-

des

EFM-CDP 1.5-S E53112/
E53117

CDP CB 
S-1-1-1-16-30/300 1

EFM-CDP
1.5-S-PRO

E53112/
E53117

CDP CB 
S-1-1-1-16-30/300 1

EFM-CDP 2.5-S E53112/
E53117

CDP CB 
S-1-1-1-16-30/300 1

EFM-CDP
2.5-S-PRO

E53112/
E53117

CDP CB 
S-1-1-1-16-30/300 1

EFM-CDP
4.5-M E53637 CDP CB 

C-1-3-3-16-300 1

EFM-CDP 5-S E53214/
E53219

CDP CB 
S-2-1-1-25-300 1

EFM-CDP
5-S-PRO

E53214/
E53219

CDP CB 
S-2-1-1-25-300 1

EFM-CDP 5-S-T E5354E CDP CB 
T-2-2-1-25-300 1

EFM-CDP
5-S-T-PRO E5354E CDP CB 

T-2-2-1-25-300 1

EFM-CDP 6-M E53637 CDP CB C-1-3-3-
16-300 1

EFM-CDP 6-S E5354E CDP CB 
T-2-2-1-25-300 1

EFM-CDP
6-S-PRO E5354E CDP CB 

T-2-2-1-25-300 1

EFM-CDP
7.5-M E53637 CDP CB 

C-1-3-3-16-300 1

EFM-CDP 8-S E54422 CDP SB 4-2-2 1 E5306E CDP CB 
T-0-0-1-25-300 1

EFM-CDP
8-S-PRO E54422 CDP SB 4-2-2 1 E5306E CDP CB 

T-0-0-1-25-300 1

EFM-CDP 10-S E54422 CDP SB 4-2-2 1 E5306E CDP CB 
T-0-0-1-25-300 1

EFM-CDP
10-S-PRO E54422 CDP SB 4-2-2 1 E5306E CDP CB 

T-0-0-1-25-300 1

EFM-CDP 15-M E54211 CDP SB 2-1-1 3 E53089 CDP CB
C-0-0-3-25-300 1

EFM-CDP
15-M-PRO E54211 CDP SB 2-1-1 3 E53089 CDP CB

C-0-0-3-25-300 1

EFM-CDP 20-M E54422 CDP SB 4-2-2 2 E5307E CDP CB
T-0-0-2-25-300 1

EFM-CDP
20-M-PRO E54422 CDP SB 4-2-2 2 E5307E CDP CB

T-0-0-2-25-300 1

EFM-CDP 24-M E54422 CDP SB 4-2-2 2 E5307E CDP CB
T-0-0-2-25-300 1

EFM-CDP
24-M-PRO E54422 CDP SB 4-2-2 2 E5307E CDP CB

T-0-0-2-25-300 1

EFM-CDP 30-M E54422 CDP SB 4-2-2 3 E5308E CDP CB
T-0-0-3-25-300 1

EFM-CDP
30-M-PRO E54422 CDP SB 4-2-2 3 E5308E CDP CB

T-0-0-3-25-300 1
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Figura 6:Ejemplo de Combiner box CDP CB S-2-1-1-25-300

Figura 7:Ejemplo de String box CDP SB 4-2-2
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Cada cuadro eléctrico dispone de una bornera de conexión etiquetada donde se describe cada 
borne. Estos bornes están identificados de la misma forma en que se identifican los elementos 
en el documento esquema de instalación del kit EFM-CDP, el cual se adjunta con el producto 
y está en formato digital en la página web (www.circutor.es).

La gama de cuadros eléctricos para instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo CDP CB cu-
bren todas las referencias de kit disponibles, desde instalaciones monofásicas con 1 inversor 
monofásico hasta instalaciones trifásicas con 3 inversores trifásicos.

Para los kits que tienen 1 inversor y hasta 2 strings, se suministra:

  Un combiner box de la gama CDP CB con toda la aparamenta eléctrica de DC y AC.

Para los kits que tienen más de un inversor o más de 2 strings por inversor, se suministran:

  Un combiner box CDP CB que sólo contiene la aparamenta del lado AC

  Uno o varios string box de la gama CDP SB, las cuales permiten hacer los paralelos 
de strings, que contienen los fusibles para cada conductor y las protecciones de sobre-
tensiones necesarias.

Es importante destacar que los kits EFM-CDP que tienen una potencia de inversor trifásico 
igual o superior a los 8kW, están diseñados para funcionar con 2MPPT, lo cual significa que 
se le han de entrar 4 cables al inversor (2 positivos y 2 negativos), para que el inversor pueda 
ajustar correctamente sus MPPT y obtener así la máxima eficiencia del sistema.

En este manual tan solo se muestran unos ejemplos representativos de los cua-
dros eléctricos utilizados en los kits. 
Para ver más detalles técnicos específicos de un cuadro concreto, se recomienda 
consultar la ficha técnica de dichos productos.
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 3�- INSTALACIÓN DEL KIT

    3.1.- RECOMENDACIONES PREVIAS

El presente manual contiene información y advertencias, que el usuario debe respetar para 
garantizar un funcionamiento seguro del sistema, manteniéndolo en buen estado en cuanto a 
seguridad.

Para la utilización segura de los equipos es fundamental que las personas que 
lo manipulen sigan las medidas de seguridad estipuladas en las normativas del 
país donde se está utilizando, usando el equipo de protección individual nece-
sario y haciendo caso de las distintas advertencias indicadas en este manual 
de instrucciones.

La instalación de un kit de autoconsumo EFM-CDP debe ser realizada por personal autoriza-
do y cualificado.

Antes de manipular, modificar el conexionado o sustituir cualquier equipo  se debe quitar la 
alimentación. Manipular los equipos mientras está conectado es peligroso para las personas.

Es fundamental mantener los cables en perfecto estado para eliminar accidentes o daños a 
personas o instalaciones.

El fabricante del equipo no se hace responsable de daños cualesquiera que sean en caso de 
que el usuario o instalador no haga caso de las advertencias y/o recomendaciones indica¬das 
en este manual y en los manuales de los distintos fabricantes de los elementos que componen 
el kit, ni por los daños derivados de la utilización de productos o accesorios no originales o de 
otras marcas.

En caso de detectar una anomalía o avería en cualquier componente del kit no realice con él 
ninguna manipulación y póngase en contacto con un representante del servicio técnico cuali-
ficado.

Verificar el ambiente en el que nos encontramos antes de iniciar una medida. No realizar me-
didas en ambientes peligrosos o explosivos.

Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, reparación o manipu-
lación de cualquiera de las conexiones de los equipos se deben desconectar de 
toda fuente de alimentación. Cuando sospeche un mal funcionamiento en cual-
quier elemento del kit póngase en contacto con el servicio postventa.

Tener en cuenta que con los equipos conectados, los bornes pueden ser peli-
grosos al tacto, y la apertura de cubiertas ó eliminación de elementos puede dar 
acceso a partes peligrosas al tacto. Los equipos  no deben ser utilizados hasta 
que haya finalizado por completo su instalación.
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Todos los circuitos eléctricos deben estar dotados de su protección correspon-
diente.

     3.2.- INSTALACIÓN

3�2�1�- INSTALACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS

Las estructuras de suportación es el primer elemento del kit a instalar. Estas estructuras irán 
normalmente instaladas sobre una cubierta plana o inclinada. El material enviado para el mon-
taje de una estructura es particular de cada instalación y debe haber sido acordado previamen-
te entre el usuario y CIRCUTOR.

Antes de la solicitud de la estructura es imprescindible que el usuario haya analizado la opción 
más adecuada de montaje para su cubierta.

CIRCUTOR no realiza estudios ni proyectos de ingeniería para la instalación de 
estructuras, sino que provee el material adecuado para el montaje de los módulos 
fotovoltaicos de cada kit EFM-CDP, previa selección del cliente del montaje que 
quiere realizar. 

CIRCUTOR no se responsabiliza de la selección de la estructura ni de su montaje.

CIRCUTOR entrega un documento con el despiece del material suministrado, con el objetivo 
de que el usuario confirme el envío, y tenga total conocimiento del material que recibirá.

Las estructuras que CIRCUTOR comercializa tienen la opción de instalarse sobre cubierta pla-
na o cubierta inclinada. Para cada una de estas estructuras, CIRCUTOR entrega un manual 
genérico de montaje, que tiene por objeto guiar al instalador de forma genérica en la 
identificación de todos los elementos que forman la estructura y el uso de los mismos. 

Evidentemente, al ser manuales genéricos, no especifican el número exacto de módulos a 
utilizar (ya que esto varía en función del kit EFM-CDP), pero muestran las pautas genéricas a 
seguir para la instalación.

3�2�2�- INSTALACIÓN DE LOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

Una vez instalada la estructura, se deben instalar los módulos fotovoltaicos. Su instalación se 
puede dividir en 2 partes:

 1�- Instalación mecánica (fijación de los módulos a la estructura) (3.2.2.1.- INSTALA- 
 CIÓN MECÁNICA)

 2�- Instalación eléctrica (conexión de los terminales positivos y negativos)( 3.2.2.2.- INS-
TALACIÓN ELÉCTRICA)
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3�2�2�1�- INSTALACIÓN MECÁNICA

Para fijar los módulos a los perfiles se debe empezar por un extremo de la fila e ir avanzando. 
El primer módulo, se fija a la estructura mediante 2 anclajes (llamados “Z”)  en el lado exterior 
de la fila y 2 anclajes (llamados “T”) en el lado interior de la fila

Figura 8:Fijación de módulos fotovoltaicos con anclaje “Z”

A partir de aquí, se van instalando los módulos fotovoltaicos uno al lado del otro, quedando 
fijados cada uno de ellos, mediante los anclajes correspondientes (anclajes “T”). El último mó-
dulo fotovoltaico de la fila, se debe anclar a los perfiles mediante el anclaje correspondiente 
(anclaje “Z”).

Figura 9:Fijación de módulos fotovoltaicos con anclaje intermedio “T” y anclaje final “Z”

Cada referencia de kit EFM-CDP, tiene un diseño específico de strings y módulos en serie, que 
debe ser respetado durante la instalación. 
La variación de esta configuración puede provocar graves daños eléctricos en los equipos que 
conforman el kit EFM-CDP e incluso riesgo eléctrico en las personas que realizan la instala-
ción.
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Para ver más detalles sobre la instalación mecánica de los módulos fotovoltaicos, 
consulte el manual de montaje de estructuras suministrado con el kit EFM-CDP.

3�2�2�2�- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

CONEXIÓN ENTRE MODULOS

Los módulos fotovoltaicos están equipados, en su parte posterior, con una caja de conexión y 
dos cables con conector tipo MC-4 diferenciados en función de su polaridad, positivo y nega-
tivo.

Figura 10:Caja de conexión posterior del módulo fotovoltaico

Para el conexionado de cada una de las series o strings entre ellos se deben utilizar, única-
mente los cables de los propios módulos siguiendo la cadencia (negativo del primer módulo 
con positivo del segundo y así sucesivamente).

Cada serie de módulos tendrá finalmente en cada uno de sus extremos un cable con conector 
positivo y otro negativo.

Figura 11:Conexión Serie entre módulos fotovoltaicos

Para saber cuántos módulos se deben conectar en cada serie, consultar el esquema de cone-
xionado incluido en la ficha técnica suministrada con el material, en dicho esquema aparecen 
tanto el número de series o strings (Str) a montar como el número de módulos que hay que 
conectar en cada uno de ellos.
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ATENCIÓN: Todos los strings que posteriormente vayan a ser conectados en 
paralelo deberán estar formados por el mismo número de módulos ya que en 
caso contrario el voltaje de los mismos no coincidirá y, los strings de mayor 
número de módulos alimentarán a los de menor, provocando serios daños, y 
pérdidas de potencia y reducción de la vida útil de los módulos.

CONEXIONADO DE LOS STRINGS

En función del número de strings formados en el conexionado de módulos y el número de en-
tradas CC de los inversores contenidos en el kit puede ser necesario formar agrupaciones de 
strings en paralelo antes de llegar al cuadro de conexionado de los inversores.

Para conectar dos o tres strings en paralelo se recomienda el uso de los conectores de deriva-
ción existentes en el mercado ya que ofrecen una conexión de elevada seguridad y durabilidad 
(cabe recordar que un string de módulos puede presentar voltajes CC elevados)

Figura 12:Conexión de strings

Figura 13:Conexión Paralelo de 2 strings de módulos fotovoltaicos
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En caso de requerir el conexionado de más de tres strings en paralelo se deberá realizar en 
una caja de conexionado apropiada a tal efecto. (Cabe recordar que la intensidad de corriente 
de cada string en horas de máxima irradiación puede alcanzar valores cercanos a los 9 A). 

Esta caja de conexionado deberá incluir una protección contra sobreintensidad y una protec-
ción contra sobretensiones por cada string, a tal efecto de poder independizar un string que 
presente un defecto del resto.

CIRCUTOR suministra opcionalmente los cuadros eléctricos (String box y 
Combiner box) donde vienen los elementos necesarios para hacer la conexión 
de los strings, con todas las protecciones necesarias.

El cableado seleccionado para transportar la energía producida por los módulos hasta el cua-
dro de conexionado de los inversores, deberá ser calculado teniendo en cuenta la intensidad 
de corriente total, en función del número de strings conectados en paralelo y la distancia hasta 
el cuadro por tal de evitar una caída de tensión superior al 1,5 %. En todo momento se deberá 
cumplir el REBT y sus IT que sean de aplicación, en cuanto a criterio de caída de tensión y 
criterio térmico.

3�2�3�- INSTALACIÓN DE LOS INVERSORES

Con cada kit EFM-CDP se suministran los inversores adecuados en sistema de conexión (mo-
nofásico / trifásico), en potencia (kW) y en número, con el objetivo de obtener la instalación de 
autoconsumo fotovoltaico con inyección 0 de la potencia especificada.

Los inversores suministrados disponen de un manual de usuario específico que debe ser con-
sultado antes y durante la instalación. Es obligatorio respetar todas las condiciones de instala-
ción indicadas en el manual de cada modelo, con el objetivo de realizar la instalación con todas 
las garantías de funcionamiento.

Todos los inversores disponen de al menos un terminal positivo y un terminal negativo, en el 
que se deben conectar los cables procedentes de los módulos fotovoltaicos, o de los respec-
tivos String Box.

La instalación del inversor se dividirá en los siguientes 4 puntos (que vienen detallados en el 
correspondiente manual del inversor y que se recomienda consultar antes de la instalación):

1�- Anclaje mecánico en pared (consultar manual específico del inversor)
2�- Conexión del lado CC (cables positivo y negativo desde módulos fotovoltaicos)
3�- Conexión del lado AC (cables de fase/s, neutro y tierra hacia la instalación eléctrica 
del edificio)
4�- Conexión de las comunicaciones con el CDP (excepcionalmente, este punto viene 
especificado en el manual del CDP)
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Figura 14:Ejemplo instalación eléctrica de inversor trifásico con 1 string de entrada

3�2�4�- INSTALACIÓN DE LOS CUADROS ELÉCTRICOS (OPCIONAL)

ANCLAJE A PARED

Los cuadros eléctricos tienen 4 tamaños distintos en función del modelo. Estos cuadros eléc-
tricos son de montaje, van fijados en pared y deben anclarse con elementos que soporten el 
peso indicado en la siguiente tabla.

Tabla 5:Cuadros de montaje en función del peso
Modelos Dimensiones Pesos

COMBINER BOX
CDP CB S… 540x450x135mm 6kg (aprox. Depende modelo)

CDP CB T / C …� 540x540x170mm 8kg (aprox. Depende modelo)
STRING BOX
CDP SB 2… 260x298x170mm 1 kg
CDP SB 4… 260x410x170mm 1.2 kg

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Los distintos cuadros incorporan una bornera con la identificación de qué conductor se debe 
conectar en cada borne. 
Las nomenclaturas y esquemas específicos de cada cuadro vienen adjuntos con el material 
suministrado. A modo de ejemplo, se detalla el significado de la nomenclatura:

Tabla 6:Significado de la nomenclatura de los cuadros

Grupo Identificación 
borne Descripción

PV
PVx + Conductor DC Positivo proveniente de los módulos FV
PVx - Conductor DC Negativo proveniente de los módulos FV
PE Conductor de Tierra proveniente de los módulos FV
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Grupo Identificación 
borne Descripción

DC
DCx + Conductor DC Positivo hacia el inversor
DCx - Conductor DC Negativo hacia el inversor

RED
Lx Conductor/es de Fase X a conectar a la red eléctrica
N Conductor de Neutro a conectar a la red eléctrica

PE Conductor de Tierra a conectar a la red eléctrica

AC
Lx Conductor/es de Fase X proveniente del inversor X
N Conductor de Neutro proveniente del inversor X

PE Conductor de Tierra proveniente del inversor X

PS
L Fase para dar alimentación al cuadro
N Neutro para dar alimentación al cuadro

PE Tierra para dar alimentación al cuadro

CT1

CT1-1 Cable S1-L1 transformador MC del CDP-0 que mide consumo L1 
CT1-2 Cable S1-L2 transformador MC del CDP-0 que mide consumo  L2
CT1-3 Cable S1-L3 transformador MC del CDP-0 que mide consumo  L3
CT1-C Cable S2 Común transformador MC 

CT2 (solo 
para cuadros 
trifásicos)

CT1-1 Cable S2-L1 transformador MC del CVM que mide Red L1 
CT1-2 Cable S2-L2 transformador MC del CVM que mide Red  L2
CT1-3 Cable S2-L3 transformador MC del CVM que mide Red  L3
CT1-C Cable S2 Común transformador MC 

RS422 / 
RS485

Tx+ Comunicaciones entre CDP e inversor (A+ en el caso de comunicaciones 
RS-485)

Rx - Comunicaciones entre CDP e inversor (no utilizar en caso de comunicacio-
nes RS-485)

Tx - Comunicaciones entre CDP e inversor (B- en el caso de comunicaciones 
RS-485)

Rx + Comunicaciones entre CDP e inversor (no utilizar en caso de comunicacio-
nes RS-485)

Output
R1 (A,B) Salida relé 1 del CDP (solo válido para CDP-G)
R2 (A,B) Salida relé 2 del CDP (solo válido para CDP-G)
R3 (A,B) Salida relé 3 del CDP (solo válido para CDP-G)

En cuanto a los cables a utilizar entre los combiner box y el inversor, que ambos elementos 
estén situados uno al lado del otro para evitar caídas de tensión debidas a la distancia.
Se recomienda que no haya una caída de tensión superior al 1�5%� 

3�2�5�- INSTALACIÓN DEL CDP

La instalación del equipo CDP debe ser realizada por personal autorizado y cualificado. Antes 
de manipular, modificar el conexionado o sustituir el equipo se debe quitar la alimentación y 
desconectar la medida. Manipular el equipo mientras está conectado es peligroso para las 
personas. 

Es fundamental mantener los cables en perfecto estado para eliminar accidentes o daños a 
personas o instalaciones. 

El fabricante del equipo no se hace responsable de daños cualesquiera que sean en caso de 
que el usuario o instalador no haga caso de las advertencias y/o recomendaciones indica-
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das en este manual ni por los daños derivados de la utilización de productos o accesorios no 
originales o de otras marcas. 

En caso de detectar una anomalía o avería en el equipo no realice con él ninguna medida. Ve-
rificar el ambiente en el que nos encontramos antes de iniciar una medida. No realizar medidas 
en ambientes peligrosos o explosivos.

Para la utilización segura del equipo es fundamental que las personas que lo 
manipulen sigan las medidas de seguridad estipuladas en las normativas del 
país donde se está utilizando, usando el equipo de protección individual nece-
sario y haciendo caso de las distintas advertencias indicadas en el  manual de 
instrucciones del CDP�

La instalación del equipo se realiza en carril DIN 46277 (EN 50022). Todas las conexiones 
quedan en el interior del cuadro eléctrico.

Con el equipo conectado, los bornes, la apertura de cubiertas o la eliminación de 
elementos, puede dar acceso a partes peligrosas al tacto. El equipo no debe ser 
utilizado hasta que haya finalizado por completo su instalación.

Para poner en marcha el equipo, es necesario darle las siguientes señales:

 •Tensión de alimentación
 •Medida de tensión
 •Medida de corriente
 •Comunicaciones con el/los inversores

 •Comunicaciones con el/los analizadores de redes CVM (solo en caso de instalaciones 
trifásicas)

Todas estas señales y su instalación están descritas de forma detallada en el manual especí-
fico del CDP, por tanto se recomienda consultar este manual para tener el detalle de toda la 
información.

A modo informativo, se adjunta a continuación la descripción de los bornes del equipo:

26

 KIT EFM-CDP

Guía de instalación



Tabla 7:Descripción de los bornes del equipo
Bornes del equipo

1: Medida de tensión VL1 17: Alimentación alterna
3: Medida de tensión VL2 18: Alimentación alterna
5: Medida de tensión VL3 19: Alimentación continua (-)
6: Neutro de medida de tensión 20: Alimentación continua (+)
8: Relé de corriente inversa 4 /
    Relé auxiliar 4 (NC) 21: Común medida corriente

9: Relé de corriente inversa 4 /
    Relé auxiliar 4 (COM) 22: Medida corriente L3

10: Relé de corriente inversa 4 /
      Relé auxiliar 4 (NA) 23: Medida corriente L2

11: Relé auxiliar 3 24: Medida corriente L1
12: Relé auxiliar 3 28: Entrada digital 1
13: Relé auxiliar 2 29: Entrada digital 2
14: Relé auxiliar 2 30: Entrada digital 3
15: Relé auxiliar 1 31: Entrada digital 4
16: Relé auxiliar 1 36: Común de las entradas digitales

ON

ACT
COM 1
COM 2
ALARMOK

LINK

+ 12 V -
DC Power
Supply

C  4    3   2    1
INPUTS

Figura 15:Bornes del equipo

27Guía de instalación

KIT EFM-CDP



3�2�6�- INSTALACIÓN DEL ANALIZADOR DE REDES TRIFÁSICO CVM-MINI

El  CVM-Mini es un analizador de redes que mide, calcula y visualiza  los principales paráme-
tros eléctricos en redes trifásicas. La medida se realiza en  verdadero valor eficaz, mediante la 
medida de tensión  y corriente. 
La medida de tensión la realiza con conexión directa 0-300Vfn y la medida de corriente la rea-
liza a través de transformadores de corriente /5A. ( /0.25Amp en los modelos MC).

•Este analizador de redes se utiliza en los kits EFM-CDP únicamente en siste-
mas trifásicos. 
•En caso de no adquirir un Combiner box de CIRCUTOR este analizador de re-
des se suministra en su embalaje original y debe ser instalado en una envolvente 
adecuada al entorno para garantizar las condiciones de trabajo especificadas en 
el manual suministrado.
•Se recomienda consultar el manual del analizador de redes CVM antes de rea-
lizar la instalación.

El CVM se debe conectar en el lado de la red, es decir, aguas arriba de la medida de consumos 
y aguas arriba de la interconexión entre la instalación fotovoltaica y la instalación existente. El 
objetivo es que el CVM mida la potencia entregada por la red, o en caso alternativo, la potencia 
inyectada a la red. 

Una vez conectada la alimentación, la medida de tensión y la medida de corriente, se debe 
conectar el bus de comunicaciones RS-485 al puerto correspondiente RS-485 del controlador 
dinámico de potencia CDP. De esta forma, el CDP es capaz de comunicar constantemente con 
el CVM para consultarle todos los valores eléctricos medidos y especialmente para verificar si 
existe inyección a red.

Como medida de seguridad redundante, en caso de confirmarse las condiciones de inyección 
a red parametrizadas en el CDP, el CDP conmutará su relé número 4, el cual tiene por objetivo 
actuar sobre un contactor para desconectar la salida AC de la instalación fotovoltaica y evitar 
así, la inyección a red.

Figura 16:Esquema de instalación eléctrica
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Tabla 8:Esquema de comunicaciones
Bornes  CVM-Mini Bornes CDP

A (+) 7
B (-) 6
GND 5

En caso de instalación de un CVM-Mini, consultar el manual del equipo para una 
correcta instalación.

   3.3.- ESQUEMA DE CONEXIONADO

Cada instalación puede ser distinta. A continuación se muestra un ejemplo genérico de cone-
xión de un kit de autoconsumo fotovoltaico con inyección cero, separándolo por partes.

3�3�1�- INSTALACIÓN DEL CIRCUITO DC

La instalación del circuito DC implica conectar los módulos fotovoltaicos con la entrada DC del 
inversor fotovoltaico.

A continuación se muestra el esquema de conexionado entre los módulos fotovoltaicos y un 
String Box SB 4-2-2. 

Figura 17:String box CDP SB 4-2-2 con inversor de 2 MPPT
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3�3�2�- INSTALACIÓN DEL CIRCUITO AC

Figura 18:Esquema de conexión de combiner box a inversor y a red en instalación trifásica
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Figura 19:Esquema de conexión de Transformadores de corriente para medida en Combiner Box

31Guía de instalación

KIT EFM-CDP



Figura 20:Ejemplo de unificar genérico de instalación de kit CDP 1.1, 1.2, 2.1 y 2.2

Figura 21:Ejemplo nomenclatura bornero Combiner box CDP CB S-1-1-1-16-300 para kits CDP 1�1, 1�2, 2�1 y 2�2

Con el equipo conectado, los bornes, la apertura de cubiertas o la eliminación 
de elementos, puede dar acceso a partes peligrosas al tacto. El equipo no 
debe ser utilizado hasta que haya finalizado por completo su instalación.

IMPORTANTE: Mantener la polaridad positivo y negativo indicada en los bor-
nes de los módulos.

En el circuito de continua, se recomienda utilizar cable de 4mm2 de sección cuando solo haya 
1 string.
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 4�- COMUNICACIONES

En un kit EFM-CDP intervienen 3 puertos de comunicaciones, los cuales tienen diferentes 
usos:

R1-Puerto ETHERNET: puerto de usuario utilizado para la configuración y 
monitorización del equipo
 R2-Puerto Inversor: puerto RS422/RS485 utilizado para comunicar con el/los 
inversores de la instalación.
 R3-Puerto Analizadores: puerto RS485 utilizado para comunicar con el/los 
analizadores CVM de la instalación.

Figura 22:Canales de comunicaciones

El puerto ETHERNET se debe utilizar para configurar el CDP y para poder monitorizar y/o 
descarar los datos medidos por el equipo.

Figura 23:Canales de comunicaciones R2 y R3

Para ver más información sobre la comunicación, se recomienda consultar el 
manual específico del CDP.
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4.1.- COMUNICACIONES ENTRE CDP E INVERSOR/ES (PUERTO R2)

Para conectar el CDP con el/los inversores, se debe utilizar el puerto R2 tal y como muestra 
la siguiente tabla

Tabla 9:Comunicaciones entre CDP e inversor/es (Puerto R2)
Descripción del conector de comunicaciones del canal R2

Terminales
Descripción del borne

RS-422 RS-485 RS-232
1 TxD + A+ CTS
2 RxD - NC(1) RTS
3 TxD - B - RX
4 RxD + NC(1) TX

5 GND GND GND

           (1) NC: No se conecta�

4.2.- COMUNICACIONES ENTRE CDP Y ANALIZADORES CVM (PUERTO R3)

Tabla 10:Comunicaciones entre CDP y analizadores CVM (Puerto R3)
Descripción del conector de comunicaciones del canal R3

Terminales Descripción del 
borne

Canal de 
comunicaciones

5 GND
RS-4856 B -

7 A +

Figura 24:Conexión del CDP con un CVM Mini externo en el lado de red

34

 KIT EFM-CDP

Guía de instalación



 5�- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Para ver las características técnicas de cada elemento del kit, se recomienda consultar el 
manual específico de cada producto. 
A continuación se adjunta una tabla esquemática con las referencias más estándar de la gama 
kits EFM-CDP de CIRCUTOR. 
Esta tabla solo contiene las referencias de tarifa, quedando excluidas las referencias 
especiales o soluciones particulares.

A continuación se adjunta la Tabla 11 con las características principales de cada referencia.

Tabla 11:Kits EFM-CDP�

KITS CDP  
Sistema

Nº 
Placas

Potencia 
fotovoltaica

(Wp)
String por 
inversor

Tipo
Inversor

Nº 
Inv

Potencia
Inversor

EFM-CDP 1.5-S Monofásico 5 1250 1 Monofásico 1 1.5 kW
EFM-CDP 1.5-S-PRO Monofásico 7 1750 1 Monofásico 1 1.5 kW
EFM-CDP 2.5-S Monofásico 11 2750 1 Monofásico 1 2.5 kW
EFM-CDP 2.5-S-PRO Monofásico 12 3000 1 Monofásico 1 2.5 kW
EFM-CDP 4.5-M Trifásico 15 3750 1 Monofásico 3 1.5 kW
EFM-CDP 5-S Monofásico 20 5000 2 Monofásico 1 5 kW
EFM-CDP 5-S-PRO Monofásico 22 5500 2 Monofásico 1 5 kW
EFM-CDP 5-S-T Trifásico 20 4800 2 Trifásico 1 5 kW
EFM-CDP 5-S-PRO-T Trifásico 22 5280 2 Trifásico 1 5 kW
EFM-CDP 6-M Trifásico 26 6000 2 Trifásico 3 2 kW
EFM-CDP 6-S Trifásico 28 7000 2 Trifásico 1 6 kW
EFM-CDP 7.5-M Trifásico 30 7500 1 Monofásico 3 2.5 kW
EFM-CDP 8-S Trifásico 33 8250 3 Trifásico 1 8 kW
EFM-CDP 8-S -PRO Trifásico 36 9000 3 Trifásico 1 8 kW
EFM-CDP 10-S Trifásico 42 10500 3 Trifásico 1 10 kW
EFM-CDP 10-S-PRO Trifásico 44 11000 4 Trifásico 1 10 kW
EFM-CDP 15-M Trifásico 60 15000 2 Monofásico 3 3 X 5 kW
EFM-CDP 15-M-PRO Trifásico 66 16500 2 Monofásico 3 3 X 5 kW
EFM-CDP 20-M Trifásico 84 21000 3 Trifásico 2 2 X 10 kW
EFM-CDP 20-S-PRO Trifásico 88 22000 4 Trifásico 2 2 X 10 kW
EFM-CDP 24-M Trifásico 104 26000 4 Trifásico 2 2 X 12 kW
EFM-CDP 24-S-PRO Trifásico 112 28000 4 Trifásico 2 2 X 12 kW
EFM-CDP 30-M Trifásico 126 31500 3 Trifásico 3 3 X 10 kW
EFM-CDP 30-S-PRO Trifásico 132 33000 4 Trifásico 3 3 X 10 kW
EFM-CDP 40-S-PRO Trifásico 176 44000 4 Trifásico 2 2 X 20 kW
EFM-CDP 60-S-PRO Trifásico 264 66000 4 Trifásico 3 3 X 20 kW
EFM-CDP 80-S-PRO Trifásico 352 88000 4 Trifásico 4 4 X 20 kW
EFM-CDP 100-S-PRO Trifásico 420 105000 20 Trifásico 1 1 X 100 kW
EFM-CDP 100-M-PRO Trifásico 440 110000 4 Trifásico 5 5 X 20 kW
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 7�- GARANTÍA

• No se aceptará ninguna devolución ni se reparará ningún equipo si no viene 
acompañado de un informe indicando el defecto observado o los motivos de la 
devolución.
• La garantía queda sin efecto si el equipo ha sufrido “mal uso” o no se han 
seguido las instrucciones de almacenaje, instalación o mantenimiento de este 
manual. Se defi ne “mal uso” como cualquier situación de empleo o almacena-
miento contraria al Código Eléctrico Nacional o que supere los límites indicados 
en el apartado de características técnicas y ambientales de este manual.
• CIRCUTOR declina toda responsabilidad por los posibles daños, en el equipo 
o en otras partes de las instalaciones y no cubrirá las posibles penalizaciones 
derivadas de una posible avería, mala instalación o “mal uso” del equipo.  En 
consecuencia, la presente garantía no es aplicable a las averías producidas en 
los siguientes casos:
- Por sobretensiones y/o perturbaciones eléctricas en el suministro
- Por agua, si el producto no tiene la Clasifi cación IP apropiada.
- Por falta de ventilación y/o temperaturas excesivas
- Por una instalación incorrecta y/o falta de mantenimiento.
- Si el comprador repara o modifi ca el material sin autorización del fabricante.

CIRCUTOR garantiza sus productos contra todo defecto de fabricación por un período de dos 
años a partir de la entrega de los equipos. 

CIRCUTOR reparará o reemplazará, todo producto defectuoso de fabricación devuelto duran-
te el período de garantía.

En caso de cualquier duda de funcionamiento o avería del equipo, póngase en contacto con 
el Servicio de Asistencia Técnica de CIRCUTOR, SA

Servicio de Asistencia Técnica
Vial Sant Jordi, s/n, 08232 - Viladecavalls (Barcelona)
Tel: 902 449 459 ( España) / +34 937 452 919 (fuera de España)
email: sat@circutor.es

 6�- MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO
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 ANEXO A: DIMENSIONES EMBALAJES

Kits CDP
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EFM-CDP 1�5-S
800 x 
600 x 
400

18
1290 x 
1730 x 

200
100

EFM-CDP 
1�5-S-PRO

800 x 
600 x 
400

18
1290 x 
1730 x 

280
140

EFM-CDP 2�5-S
800 x 
600 x 
400

18
1290 x 
1730 x 

440
220

EFM-CDP 
2�5-S-PRO

800 x 
600 x 
400

18
1290 x 
1730 x 

480
240

EFM-CDP 4�5-M
800 x 
600 x 
400

51
1290 x 
1730 x 

480
540

EFM-CDP 5-S
800 x 

1200 x 
400

38
1640 x 
992 x 
800

400

EFM-CDP 5-S-PRO
800 x 

1200 x 
400

40
1640 x 
992 x 
880

440

EFM-CDP 5-S-T
1290 x 
1730 x 

400
51

1290 x 
1730 x 

800
400

EFM-CDP 
5-S-PRO-T

1290 x 
1730 x 

400
51

1290 x 
1730 x 

880
440

EFM-CDP 6-M
1290 x 
1730 x 

400
51

1290 x 
1730 x 

880
480

EFM-CDP 6-S
1290 x 
1730 x 

400
51

1290 x 
1730 x 
1040

520

EFM-CDP 6-S-PRO
1290 x 
1730 x 

400
51

1290 x 
1730 x 
1120

560

EFM-CDP 7�5-M
1290 x 
1730 x 

400
68

1290 x 
1730 x 
1120

540

EFM-CDP 8-S
1290 x 
1730 x 

400
51

1290 x 
1730 x 
1040

520
1290 x 
1730 x 

280
165

EFM-CDP 
8-S -PRO

1290 x 
1730 x 

400
51

1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 

400
200
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EFM-CDP 10-S 
1290 x 
1730 x 

400
51

1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 

640
320

EFM-CDP 
10-S-PRO

1290 x 
1730 x 

400
51

1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 

720
360

EFM-CDP 15-M 
1290 x 
1730 x 

400
122

1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 

320
160

EFM-CDP 
15-M-PRO

1290 x 
1730 x 

400
122

1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 

560
280

EFM-CDP 20-M 
1290 x 
1730 x 

400
82

1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 

240
120

EFM-CDP 
20-S-PRO

1290 x 
1730 x 

400
82

1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 

400
200

EFM-CDP 24-M 
1290 x 
1730 x 

400
82

1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 
1140

520

EFM-CDP 
24-S-PRO

1290 x 
1730 x 

400
82

1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 

320
160

EFM-CDP 30-M 
1290 x 
1730 x 

400
122

1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 

880
440

EFM-CDP 
30-S-PRO

1290 x 
1730 x 

400
122

1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 
1120

560
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BADALOT

ASCENSOR

EXTRACTOR

VENT. BAR

VENTILACIÓ

B-1

B-2

B-3

B-4

B-5

B-6

B-7

B-8

XEMENEIA

C-1 C-2

C-6

C

-

3

C

-
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C

-

5

C

-

7

ESCALA D'ACCÉS

Retirada de placa o

panell d'aïllament en

coberta plana.

Retirada i posterior acopi per

reutilització de minvell de xapa

metal·lica en coberta plana.

Desmuntatge de

compresors aplec i

posterior aprofitament.

Retirada de capa

d'impermeabilització

en coberta plana.

Desmuntatge de

compresors aplec i

posterior aprofitament.

Desmuntatge de

compresors aplec i

posterior aprofitament.

Nota:

Aixecat de boneres sifoniques

existents en coberta plana.

Retirada de capa

separadora geotéxtil

en coberta plana.

Retirada de capa de protecció

formada per 10 cm de gruix de

grava en coberta plana, per a

posterior reutilització.

Retirada i posterior acopi per

reutilització de minvell de xapa

metal·lica en coberta plana.
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ASCENSOR

EXTRACTOR

VENT. BAR

VENTILACIÓ

B-1

B-2

B-3

B-4

B-5

B-6

B-7

B-8

XEMENEIA

C-1 C-2

C-6

C

-

3

C

-

4

C

-

5

C

-

7

ESCALA D'ACCÉS

Acondicionament de Coberta plana no transitable, no ventilada, amb

grava reutilitzada, tipus invertida; impermeabilització monocapa no

adherida: làmina de cautxú sintètic EPDM d'alta densitat, de 1,2 mm

d'espessor; capa separadora sota aïllament: geotèxtil no teixit

compost per fibres de polièster unides per tiretes ; aïllament tèrmic:

panell rígid de poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat

lateral de mitja mossa, capa separadora sota protecció: geotèxtil no

teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes; capa de

protecció: 10 cm de còdol de 16 a 32 mm de diàmetre reutilitzat.

Inclos prova d'estanquitat de la coberta.

Muntatge de compresors

existents.

Muntatge de compresors

existents.

Muntatge de compresors

existents.

Instal·lació de bonera sifònica de PVC,

S-246 autonetejant "JIMTEN", de sortida

vertical de  reixeta plana de PVC de per

recollida d'aigües pluvials.

1%

1
%

1%

Instal·lació de minvell metal·lic

perimetral reutilitzat. Inclos segellat

i juntes d'estanqueitat.

Instal·lació de minvell metal·lic

perimetral reutilitzat. Inclos segellat

i juntes d'estanqueitat.

1

2
3

65

1

10 9

9 - EMBORNAL.

10 - REIXA DE DESAIGUA.

1 - FORJAT EXISTENT

2 - FORMIGÓ ALLEUGERIT DE FORMACIÓ DE PENDENT EXISTENT.

7 - CAPA DE GRAVA A REUTILITZAR.

5

3

7

6

2 8 - TANCAMENT VERTICAL DE FÁBRICA.

1

2
3

8

6
7 6 5

4

11 - BAIXANT.

11

4
5

5

3

4
5
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F.Nº7

PLAQUES SOLARS

DETALL Nº3
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PLANTA NIVELL PISTA

N

FITXA TÈCNICA INVERSOR SYMO 17.5-3-M
Inversor :

- Model SYMO 20.0-3-M

- Pot. màx. 20,00 W.

- Corrent d'entrada màx. 33/27 A.

- Dimensions 725x510x225 mm.

- Protecció IP 66

Canalització de protecció

cablejat.

Quadre elèctric

PLANTA BAIXA

PLANTA BAIXA

PLANTA NIVELL PISTA

Canalització de protecció

cablejat.
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Generador IFV:

- Instral·lació amb estructura fixada a

contrapesos.

- Potència nominal (STC) 23,11 kWp.

- Sistema inclinat a 30º

PLANTA COBERTA

N

REPORTATGE FOTOGRAFIC:

F.Nº1

FOTOGRAFIA Nº1 FOTOGRAFIA Nº2 FOTOGRAFIA Nº4
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F.Nº3
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F.Nº6

F.Nº7
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F.Nº8

F.Nº10
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cablejat.

Muntatge de línia de vida.

PLAQUES SOLARS

PROJECTE D'OBRES PER L'ACONDICIONAMENT DE LA COBERTA I INSTAL·LACIÓ

D'UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA AL POLIESPORTIU MUNICIPAL PRIMER

D'OCTUBRE SITUAT AL CARRER CANIGÓ, Nº9, DEL TERME MUNICIPAL DE PALMA

DE CERVELLÓ.

AutoCAD SHX Text
REV. N

AutoCAD SHX Text
COMP.

AutoCAD SHX Text
DIB.

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
OBSERVACIONS

AutoCAD SHX Text
TITOL PLANOL:

AutoCAD SHX Text
PLANOL N%%D

AutoCAD SHX Text
REF. : 180920

AutoCAD SHX Text
DATA: SEP-2020

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
1/100

AutoCAD SHX Text
TITOL PROJECTE:

AutoCAD SHX Text
Tel. 606 522 900 

AutoCAD SHX Text
E-mail: info@engivert.com

AutoCAD SHX Text
Carrer Josep Domenech nª23

AutoCAD SHX Text
08349-Cabrera de Mar (Barcelona)



07

PROMOTOR : AJUNTAMENT DE TEIÀ

E N G I N Y E R I E S

PLANTA COBERTA

AXONOMETRIC

DETALL PLACA SOLAR

PLAQUES FOTOVOLTAIQUES EX335M-120 :

Anclatge de formigó

de 50kg

Anclatge de formigó

de 100kg

PERFIL :

PLANTA :

FRONTAL :

AXONOMETRIC

Estructura CPV12

Estructura CPV15

Estructura CPV10

Estructura CPV5

Estructura CPV5
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PROJECTE D’OBRES PER L’ACONDICIONAMENT DE LA COBERTA I 

INSTAL·LACIÓ D’UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA AL POLIESPOTIU 

MUNICIPAL PRIMER D’OCTUBRE SITUAT AL CARRER DEL CANIGÓ, Nº9, DEL 

TERME MUNICIPAL DE LA PALMA DE CERVELLÓ. -----------------------------------------  

 

PROMOTOR:  AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ  

EQUIP REDACTOR:        Sr. JOSEP IBAÑEZ GASSIOT 

 
 

– ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES –  

 
MEMÒRIA 

 
1.- OBJECTE 

L’objecte d’aquest treball és, la descripció de les feines per l’acondicionament de la 
coberta i la posterior implantació de d’una planta solar fotovoltaica al pavelló municipal 
primer d’octubre del municipi de la Palma de Cervelló.  ------------------------------------------  
El projecte de condicionament de la coberta, preveu el manteniment de la seva 
estructura i superfície construïda, sense alterar per tant el seu volum edificat.   

2.- DADES DE L’OBRA 

2.1.- Promotor 

AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ, amb domicili social al carrer 

Sant Cristòfol S/N de la Palma de Cervelló, Barcelona i C.I.F. P-5831301-F.-------  

2.2.- Emplaçament de l’obra: 

El pavelló municipal Primer d’Octubre, esta situat en el carrer Canigó, nº9, del 

terme municipal de la Palma de Cervelló, (08756-Barcelona). --------------------------  

2.3.- Tècnic autor del projecte: 

Josep Ibáñez Gassiot, Enginyer Industrial, col·legiat núm. 11.981. -------------------  

2.4.- Tècnic autor del projecte de Seguretat i Salut: 

Josep Ibáñez Gassiot, Enginyer Industrial, col·legiat núm. 11.981. -------------------  
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3.- CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES: 

Les millores projectades de la coberta del pavelló Primer d’Octubre de la Palma de 
Cervelló es l’acondicionament de la coberta plana. -----------------------------------------------  
 
Les obres projectades per l’acondicionament de la coberta plana son les següents: 
   

- Retirada de placa o panell d'aïllament en coberta plana, amb mitjans manuals, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. --------------------------------------------------  

- Retirada de capa d'impermeabilització en coberta plana, amb mitjans manuals, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. --------------------------------------------------  

- Retirada de capa separadora geotèxtil en coberta plana, amb mitjans manuals, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. --------------------------------------------------  

- Retirada de capa de protecció formada per 10 cm de gruix de grava en coberta 
plana, amb mitjans manuals i recuperació de la grava en saques per a la seva 
posterior recol•locació , esta inclòs el baixar-la de la coberta amb grua, acopi en 
via publica. -------------------------------------------------------------------------------------------  

- Retirada i posterior acopi per reutilització de minvell de xapa metàl·lica en coberta 
plana, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements 
constructius contigus.  ----------------------------------------------------------------------------  

- Aixecat de bonera en coberta plana, amb mitjans manuals, sense afectar a 
l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. -------------------------------------------------------------------------------------------  

- Desmuntatge de compressors amb mitjans manuals i càrrega mecànica o manual 
sobre camió per a posterior aprofitament. ---------------------------------------------------  

- Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava reutilitzada, tipus invertida; 
impermeabilització monocapa no adherida: làmina de cautxú sintètic EPDM d'alta 
densitat, de 1,2 mm d'espessor; capa separadora sota aïllament: geotèxtil no teixit 
compost per fibres de polièster unides per tiretes, (500 g/m²); aïllament tèrmic: 
panell rígid de poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja 
mossa, de 50 mm d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa; capa 
separadora sota protecció: geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster 
unides per tiretes, (500 g/m²); capa de protecció: 10 cm de còdol de 16 a 32 mm 
de diàmetre reutilitzat. Esta inclòs la prova d'estanquitat de la coberta.  -------------  
Instal·lació de bonera sifònica de PVC, S-246 autonetejant "JIMTEN", de sortida 
vertical de 90 mm de diàmetre, amb reixeta plana de PVC de 250x250 mm, color 
gris, per recollida d'aigües pluvials o de locals humits. Inclús accessoris de 
muntatge, peces especials i elements de subjecció.  -------------------------------------  

- Instal·lació de minvell metàl·lic perimetral reutilitzat. Esta inclòs segellat i juntes 
d’estanqueïtat. --------------------------------------------------------------------------------------  

- Formació de bancades  i muntatge de compressors, posada en funcionament.  --  
- Instal·lació de equips de captació solar. ------------------------------------------------------  

 



 
  

C/Josep Domènech nº23   
  Cabrera de Mar 08349 (Barcelona) 

info@engivert.com 
Tel.606.522.900 

   
 

REF: mem-LaPalmaCervellóPoliesportiu.doc PAG-24- 
 
 

4.- INTERFERÈNCIES I SERVEIS AFECTATS 

Abans del començament de la neteja, esbrossada i replanteig d’obra, el 

Contractista coneixerà la situació exacta de les canalitzacions d'aigua, gas, electricitat, 

telèfon i clavegueram per a estar previngut davant de qualsevol eventualitat. -------------  

5.- UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPONEN L’OBRA 

5.1.- Termini d’execució 

Per a l’execució de les obres del present projecte es considera convenient fixar 

un termini de 4 setmanes a partir de la firma de l’acta de Replanteig. -----------------------  

5.2.- Ma d’obra a emprar 

Per a la realització de les obres, es considera un màxim de treballadors actuant 

a la vegada de: 2 TREBALLADORS. -----------------------------------------------------------------  

6.- IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 

S’enumeren a continuació els riscos particulars dels diferents treballs d’obra, tot i 

considerant que alguns d’ells poden donar durant tot el procés d’execució de l’obra o 

bé ser aplicables a d’altres feines. ---------------------------------------------------------------------  

S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara 

caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la 

postura més adient pels treballs que es realitzin. --------------------------------------------------  

Instal·lacions elèctriques i de gas 

Atropellaments 
Caigudes a diferents nivells 
Caigudes de materials 
Talls, punxades i cops 
Electrocucions 
Incendis 
Projecció de partícules als ulls 
 
Altres 

Riscos produïts per agents atmosfèrics 
Riscos elèctrics 
Riscos d’incendi 
 
Riscos de danys a tercers 
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Produïts per tractar-se d’una obra al costat d’edificacions i instal·lacions en 
servei, existeix el risc de deteriorament o ruptura d’aquestes. ---------------------------------- 
 
Riscos de catastròfics 

No es preveuen al tractar-se d’una zona no perillosa. -------------------------------------------- 
 

7.- MESURES DE PREVENCIÓ i PROTECCIÓ 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives front a les individuals. 

A més s’hauran de mantenir en bon estat de conservació, els medis auxiliars, la 

maquinària i les eines de treball. D’altra banda els medis de protecció hauran d’estar 

homologats segons normativa vigent. ------------------------------------------------------------------------ 

7.1.- MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUALS 

- Casc homologat (per a totes les persones que participen a l’obra, inclosos 
visitants) 
- Guants d’ús general 
- Guants de goma 
- Guants de soldador 
- Guants dielèctrics 
- Botes d’aigua 
- Botes de seguretat de lona 
- Botes de seguretat de cuir 
- Botes dielèctriques 
- Granotes: es tindran en compte les reposicions al llarg de l’obra, segons 
conveni col·lectiu provincial 
- Vestits d’aigua 
- Ulleres contra impactes i antipols 
- Ulleres per a oxitallada 
- Pantalla de soldador 
- Mascaretes antipols 
- Protectors auditius 
- Polaines de soldador 
- Maneguins de soldador 
- Davantals de soldador 
- Cinturó de seguretat de subjecció 
- Cinturó antivibratori 
- Armilles reflectants 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció, caldrà 
establir punts d’ancoratge segurs per a poder subjectar-se el cinturó de 
seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. ------------------------------------- 

 

7.2.- MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVES 

- Tanques de limitació i protecció 
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- Senyals de tràfic 
- Senyals de seguretat 
- Cinta d’abalisament 
- Topalls de desplaçament de vehicles 
- Banderoles de senyalització 
- Xarxes o teles metàl·liques de protecció per esllavissaments localitzats 
- Xarxes o lones de protecció amb suports i ancoratges 
- Baranes de protecció 
- Ancoratges per a tub 
- Senyals acústics i lluminosos d’avís en maquinària 
- Detectors de corrents erràtiques 
- Marquesines 
- Regat de pistes 
- Topalls en abocadors 
- Baranes 
- Cables de subjecció de cinturons de seguretat 
- Extintors portàtils 
- Interruptors diferencials 
- Preses de terra 
- Vàlvules antiretrocés 
- Transformadors de seguretat 
- Pòrtics limitadors de gàlib per a línies elèctriques 
 

7.3.- MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

Es senyalitzarà, d’acord amb la normativa vigent, l’enllaç amb els vials d’accés, 

senyals d’advertència de sortida de camions i limitació de velocitat, i es prendran les 

adients mesures de seguretat que requereixi cada cas. ------------------------------------------------- 

Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i s’hi prohibirà el pas a tota 

persona que en sigui aliena, col·locant-se en el seu cas les tanques necessàries. --------------- 

7.4.- INFORMACIÓ 

Tot el personal, a l’inici de l’obra, o quan s’hi incorpori rebrà de la seva empresa, 

la informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització 

de les seves tasques. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.5.- FORMACIÓ PREVENTIVA 

Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l’obra, una exposició dels mètodes de 

treball i els riscos que se’n poguessin derivar, juntament amb les mesures de 

seguretat que haurà de fer servir. ----------------------------------------------------------------------------- 
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Cada empresa ha d’acreditar que el seu personal a l’obra ha rebut la formació 

en matèria e seguretat i salut. ---------------------------------------------------------------------------------- 

7.6.- MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 

Farmacioles 

Es disposarà d’una farmaciola que contingui el material especificat a la 

Normativa vigent en relació a la Seguretat i Salut. ------------------------------------------------- 

Assistència a accidentats 

S’haurà d’informar a l’obra abans del seu inici de l’emplaçament dels diferents 

Centres Mèdics (Serveis propis, Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, 

Ambulatoris, etc.) on s’han de traslladar els accidentats per al seu tractament 

ràpid i efectiu. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Es preceptiu  disposar a l’obra, i en un lloc ben visible, d’una llista amb els 

telèfons i adreces dels Centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, 

etc., per tal de garantir un transport ràpid dels possibles accidentats als Centres 

d’assistència. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Reconeixement Mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar a l’obra haurà de passar un 

reconeixement mèdic previ a la feina, i que es repetirà en el període d’un any. ------------ 

S’analitzarà l’aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva 

potabilitat periòdicament, si no prové de la xarxa d’abastament de la població. En 

cas necessari s’instal·laran aparells per la seva cloració. ---------------------------------------- 

8.- PRESSUPOST 

El pressupost general de les obres totalitza la quantitat: 84.320,47 (VUITANTA-QUATRE 

MIL TRES-CENTS VINT EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS), considerant inclòs en 

aquest pressupost , a mes a més de les partides i detalls indicats, tot allò que sigui 

necessari per a que l'obra estigui del tot acabada i la dificultat d’execució per la simultaneïtat 

d'usos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9.- PLA DE SEGURETAT I SALUT 
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En compliment de l’article 7 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, el 

contractista elaborarà un pla de seguretat i salut i adaptarà aquest estudi de seguretat 

i salut als seus mitjans i mètodes d’execució. -------------------------------------------------------------- 

Aquest pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de les 

obres, pel coordinador en matèria de seguretat i salut en execució d’obra. ------------------------- 

      
 La Palma de Cervelló, a 23 de setembre del 2020 

 
  

EL FACULTATIU 
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PROJECTE D’OBRES PER L’ACONDICIONAMENT DE LA COBERTA I 

INSTAL·LACIÓ D’UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA AL POLIESPOTIU 

MUNICIPAL PRIMER D’OCTUBRE SITUAT AL CARRER DEL CANIGÓ, Nº9, 
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– ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES –  
 

CAPÍTOL III: PLEC DE CONDICIONS 
 
 
1.- DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 

És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a: 

- Estatut dels treballadors (Llei 8/80, de 10-03-80) (BOE, de 14-03-80). -------------  

- Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. (O.M. 09-03-71, BOE 
16-03-71). ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Pla nacional de seguretat i higiene en el treball (OM, de 09-03-71), (BOE, de 
l’11-03-71). -----------------------------------------------------------------------------------------  

- Ordenança del Treball de la indústria siderometal·lúrgica (OM, de 29-07-70), 
(BOE, de 25-08-70). -----------------------------------------------------------------------------  

- Homologació d’equips de protecció individual per a treballadors (OM, de 17-05-
74), (BOE, de 29-05-74), (Successives normes MT., 1 a 29). -------------------------  

- Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (Decret 
2441/61), (BOE de 07-12-61). Modificació del Reglament (Decret 3494/64) 
(BOE, de 06-11-64). -----------------------------------------------------------------------------  

- Ordenança de treball de la indústria de la construcció, vidre i ceràmica (OM, de 
28-08-70), (BOE, de25-08-70). Rectificació de l’Ordenança (BOE, de 17-10-
70). Modificació de l’Ordenança de 22-03-72 (BOE, de 31-03-72). ------------------  

- Prohibició de la manipulació de sacs de més de 80Kg. (OM, de 02-06-71), 
(BOE, de 16-06-71). -----------------------------------------------------------------------------  

 Reglament Electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques 
complementàries. (Decret 2413/73 de 20-09-73), (BOE, de 09-10-73). ------------  

- Reglament de línies aèries d’alta tensió (OM, de 28-11-68). --------------------------  

- Normes per a senyalització d’obres a les carreteres. (OM, de 14-03-60), (BOE, 
de 23-03-60). --------------------------------------------------------------------------------------  
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- Norma de carreteres 8.3-I.C. Senyalització d’obres.  Normes per a 
senyalització, abalisament, defensa, neteja i terminació d’obres. (OM de 31-08-
87). ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Rètols a les obres (OM de 06-06-73), (BOE de 18-06-73). ----------------------------  

- Senyalització de seguretat als centres de treball. /RD de 1403/86), (BOE de 08-
07-86). -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/95 de 08-11-95), (BOE de 10-11-
95). ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Reglament dels serveis de prevenció. (RD 39/1997 de 17-01-97), (BOE de 31-
01-97). -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (RD 
1627/1997 de 24-10-97), (BOE de 25-10-97). ---------------------------------------------  

- Conveni col·lectiu provincial de la construcció. --------------------------------------------  

 
 
2.- PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 

Quan s’esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, 

encara que sigui lleu i l’assistència mèdica es redueix a una primera cura, el cap 

d’obra de la contracta principal realitzarà una investigació tècnica de les causes de 

tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat l’accident. -------------------------  

A mes dels tràmits establerts oficialment, l’empresa passarà un informe a la 

direcció facultativa de l’obra, on s’especificarà: 

- Nom de l’accidentat; categoria professional; empresa per  a la qual treballa. 

- Hora, dia i lloc de l’accident; descripció de l’accident; causes de tipus personal 

- Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 

- Dates límits de realització de les mesures preventives. 

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat 

en fase d’execució el dia següent al de l’accident com a molt tard. ---------------------------  

La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l’informe o 

exigir l’adopció de mesures complementaries no indicades a l’informe. ---------------------  

Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos 

necessari realitzar, caldrà aconseguir prèviament l’aprovació del coordinador de 

seguretat i de la direcció facultativa. ------------------------------------------------------------------  



 
  

C/Josep Domènech nº23   
  Cabrera de Mar 08349 (Barcelona) 

info@engivert.com 
Tel.606.522.900 

   
 

REF: mem-LaPalmaCervellóPoliesportiu.doc PAG-40- 
 
 

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de 

la subjecció a les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang 

superior, ni eximeix de complir-les. --------------------------------------------------------------------  

El contractista controlarà els accessos a l’obra de manera que tant sols les 

persones autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin 

accedir a l’obra ----------------------------------------------------------------------------------------------  

L’accés estarà tancat, amb avisadors o timbre, o vigilant permanentment quan 

s’obri. El contractista serà responsable del manteniment en condicions reglamentaries 

i de l’eficàcia preventiva de les proteccions col·lectives i dels resguards de les 

instal·lacions provisionals, així com de les màquines i vehicles de treball. ------------------  

El contractista portarà el control de lliurament dels equips de protecció individual 

(EPI) de la totalitat del personal que intervé a l’obra. ---------------------------------------------  

En els casos que no hagi norma d’homologació oficial, seran de qualitat 

adequada a les prestacions respectives. -------------------------------------------------------------  

El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les 

de manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d’obra. -----------------  

Tot el personal, incloent-hi les vistes, la direcció facultativa, etc., usarà per 

circular per l’obra el casc de seguretat. ---------------------------------------------------------------  

La maquinaria de l’obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals 

de fàbrica, o bé les adaptacions millorades amb l’aval d’un tècnic responsables que en 

garanteixi l’operativitat funcional preventiva. --------------------------------------------------------  

Tota la maquinaria elèctrica que s’usi a l’obra tindrà connectades les carcasses 

dels motors i els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s’instal·laran les piquetes de 

terra necessàries. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Les connexions i les desconnexions elèctriques a maquines o instal·lacions les 

farà sempre l’electricista de l’obra. ---------------------------------------------------------------------  

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les 

màquines en funcionament. -----------------------------------------------------------------------------  
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3.- CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 

Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva 

(SPC) tindran fixat un període de vida útil. -----------------------------------------------------------  

Quan, per circumstancies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid 

d’una determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada 

prevista o de la data de lliurament. --------------------------------------------------------------------  

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les 

admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. ---------------------------------------  

L’ús d’una peça o d’un equip de protecció mai no representarà un risc per si 

mateix. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.- EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa 

servir més i amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en 

funció dels riscos més corrents a què estan exposats els treballadors d’aquest sector. -  

CASC: 

El casc ha de ser d’us personal i obligat en les obres de construcció. ----------------  

Ha d’estar homologat d’acord amb la norma tècnica reglamentaria MT-1, 

Resolució de la DG de Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74. ------------------  

- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o 

iguals a 1.000 V. 

- Pes: no ha d’ultrapassar els 450 g. 

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara 

que no hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. ------------------  

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se’n 

canviïn les peces interiors en contacte amb el cap. -----------------------------------------------  

CALÇAT DE SEGURETAT: 

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos el risc 

d’accidents mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, es 

obligat l’ús de calçat de seguretat (botes) homologat d’acord amb la Norma tècnica 
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reglamentària MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-

02-80. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Les característiques principals són: 

- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional depenent del risc de 

punció plantar). ------------------------------------------------------------------------------------  

- Pes: no ha d’ultrapassar els 80 g. ------------------------------------------------------------  

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d’aigua o 

de morter, les botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, 

Resolució de la DG de Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E. ------  

GUANTS: 

Per tal d’evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, 

esgarrapades, picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, 

com ara: 

- cotó o punt:  feines lleugeres 

- cuir: manipulació en general  

- làtex rugós: manipulació de peces que tallin 

- lona: manipulació de fustes 

Per a la protecció contra els agressius químics, han d’estar homologats segons 

la Norma tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, 

BOE núm. 158 de 04-07-77. ----------------------------------------------------------------------------  

Per feines en les quals pugui haver-hi el risc d’electrocució, cal fer servir guants 

homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de 

Treball de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75. -------------------------------------------------  

CINTURONS DE SEGURETAT: 

Quan es treballa en un lloc alt i hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu 

l’ús de cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentaria MT-

13, Resolució de la DG de Treball de 08-06-77, BOE núm. 210 de 02-09-77. 

Les característiques principals són: 
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Classe A: cinturó de subjecció. S’ha de fer servir quan el treballador no s’hagi de 

desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats. L’element amarrador ha 

d’estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure. 

PROTECTORS AUDITIUS: 

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll 

superior als 80 dB(A), és obligatori l’ús de protectors auditius, que sempre seran d’ús 

individual. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aquests protectors han d’estar homologats d’acord amb la Norma tècnica 

reglamentaria MT-2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 

01-09-75. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

PROTECTORS DE LA VISTA: 

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, 

esquitxades de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la 

vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. ---------------------------------------------------------  

Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d’estar homologats d’acord 

amb la Norma tècnica reglamentaria MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-

78, BOE núm. 196 de 17-08-78, i MT-17, Resolució de la Dg de treball de 28-06-78, 

BOE de 09-09-78. ------------------------------------------------------------------------------------------  

ROBA DE TREBALL: 

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement 

del tipus granota,. facilitada per l’empresa en les condicions fixades en el conveni 

col·lectiu provincial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements 

addicionals (bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar. ----------------------------------------  

En el cas d’haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, 

se’ls lliurarà roba impermeable. ------------------------------------------------------------------------  

5.- SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC) 

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen 

com a funció principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o 

objecte a protegir. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ: 

Tindran com a mínim 100 cm. d’alçària i seran construïdes a base de tubs 

metàl·lics. La tanca ha de ser estable i no s’ha de poder moure ni tombar. -----------------  

BARANES: 

Les Baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 

metres. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Hauran de tenir la resistència suficient (150 Kg/ml) per garantir la retenció de 

persones o objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i 

entornpeu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES): 

Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser 

sotmesos d’acord amb la seva funció protectora. --------------------------------------------------  

ESCALES DE MÀ: 

Hauran d’anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir 

simultàniament per dues persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt superior 

de desembarcament. --------------------------------------------------------------------------------------  

Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal 

d’evitar moviments. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a 

l’escala. 

 

6.- SERVEIS DE PREVENCIÓ 

SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT: 

El contractista principal disposarà d’assessorament tècnic en seguretat i salut, 

propi o extern. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

SERVEI MÈDIC: 

Els contractistes d’aquesta obra disposaran d’un servei mèdic d’empresa, propi o 

mancomunat. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Tot el personal de nou ingrés a al contracta, encara que sigui eventual o 

autònom, haurà se passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també 

obligades les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja contractats. -------------------  

7.- COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 

Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació 

vigent i allò que disposa el conveni col·lectiu provincial del sector.----------------------------  

Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i 

coneixements acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei mèdic. És 

interessant que participi en el Comitè de Seguretat i Salut. -------------------------------------  

El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el 

que s’hagi consumit. ---------------------------------------------------------------------------------------  

8.- INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran, pel que fa a elements, 

dimensions i característiques, al que preveuen a l’especificat els articles 44 de 

l’Ordenança general de seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l’Ordenança laboral de 

la construcció, vidre i ceràmica. ------------------------------------------------------------------------  

9.- CONDICIONS ECONÒMIQUES 

El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi de 

seguretat i salut que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que 

s’apliqui a l’estat d’amidaments del projecte d’execució. -----------------------------------------  

10.- COORDINADOR DE SEGURETAT 

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d’execució de 

les obres per a que assumeixi les funcions que el RD 1627/1997, es defineixen. Quan 

per les característiques de l’obra no sigui obligatòria la intervenció del coordinador de 

seguretat, les seves funcions les realitzarà la direcció facultativa.-----------------------------  

11.- AVIS PREVI 

El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de Treball de la 

Generalitat, abans de l’inici de les obres. ------------------------------------------------------------  

L’avés previ es redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 

1627/1997 de data 24/10797. ---------------------------------------------------------------------------  
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12.- PLA DE SEGURETAT I SALUT 

El contractista principal està obligat a redactar un pla de seguretat i salut abans 

de l’inici de l’obra, en què s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, adaptant 

aquest Estudi de Seguretat i Salut als seus mitjans i mètodes d’execució. -----------------  

Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el 

Reial decret 1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les 

alternatives que els semblin oportuns, i puguin procedir al compliment de l’acta 

d’aprovació visada col·legiadament pel col·legi professional corresponent. -----------------  

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista  en el pla de seguretat i 

salut, de resultes de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de 

l’execució de l’obra o bé per variacions en el projecte d’execució que ha servit de base 

per elaborar aquest estudi bàsic de seguretat i salut, requerirà l’aprovació del tècnic 

autor de l’estudi bàsic de seguretat i salut, així com del coordinador en matèria de 

seguretat en la fase d’execució d’obres. -------------------------------------------------------------  

13.-  LLIBRE D’INCIDÈNCIES 

A l’obra hi haurà un llibre d’incidències facilitat per la direcció facultativa, que 

haurà d’estar en poder del contractista o representant legal o del coordinador de 

seguretat en fase d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l’autoritat laboral 

o el representant del treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que 

considerin oportunes perquè el coordinador o, si no cal coordinador, la direcció 

facultativa notifiqui a la Inspecció de treball a Barcelona, dins del termini de 24 hores. --  

 
La Palma de Cervelló, a 23 de setembre del 2020 

 
EL FACULTATIU 
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PROJECTE D’OBRES PER L’ACONDICIONAMENT DE LA COBERTA I 

INSTAL·LACIÓ D’UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA AL POLIESPOTIU 

MUNICIPAL PRIMER D’OCTUBRE SITUAT AL CARRER DEL CANIGÓ, Nº9, 

DEL TERME MUNICIPAL DE LA PALMA DE CERVELLÓ. ----------------------------------  

 

PROMOTOR:  AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ  

EQUIP REDACTOR:        Sr. JOSEP IBAÑEZ GASSIOT 
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DOCUMENT Nº4: PRESSUPOST 

CAPÍTOL Nº1: AMIDAMENTS 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE D’OBRES PER L’ACONDICIONAMENT DE LA COBERTA I 

INSTAL·LACIÓ D’UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA AL POLIESPOTIU 

MUNICIPAL PRIMER D’OCTUBRE SITUAT AL CARRER DEL CANIGÓ, Nº9, 

DEL TERME MUNICIPAL DE LA PALMA DE CERVELLÓ. ----------------------------------  

 

PROMOTOR:  AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ  

EQUIP REDACTOR:        Sr. JOSEP IBAÑEZ GASSIOT 

 

 

 

 

 



1.1.- ENDERROCS I TREBALLS PREVIS

1.1.1 M² Retirada de capa d'impermeabilització en coberta plana, amb mitjans manuals, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Retirada de l'element. Aplec del material retirat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual del material retirat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 597,740 597,740Coberta

-1 69,020 -69,020Lluernari
-1 0,640 -0,640Xemeneia

528,080 528,080

Total m²  ......: 528,080

1.1.2 M² Retirada de placa o panell d'aïllament en coberta plana, amb mitjans manuals, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Retirada de l'element. Aplec del material retirat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual del material retirat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 597,740 597,740Coberta

-1 69,020 -69,020Lluernari
-1 5,710 -5,710Badalot ascensor
-1 0,640 -0,640Xemeneia

522,370 522,370

Total m²  ......: 522,370

1.1.3 M² Retirada de capa separadora geotéxtil en coberta plana, amb mitjans manuals, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 597,740 597,740Coberta

-1 69,020 -69,020Lluernari
-1 5,710 -5,710Badalot ascensor
-1 0,640 -0,640Xemeneia

522,370 522,370

Total m²  ......: 522,370

1.1.4 M² Retirada de capa de protecció formada per 10 cm de gruix de grava en coberta plana, amb
mitjans manuals i recuperació de la grava en saques per a la seva posterior recol•locacio , esta
inclòs el baixar-la de la coberta amb grua, acopi en via publica.

Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 597,740 597,740Coberta

-1 69,020 -69,020Lluernari
-1 5,710 -5,710Badalot ascensor
-1 0,640 -0,640Xemeneia

522,370 522,370

Total m²  ......: 522,370

1.1.5 M Demolició de minvell de xapa metal·lica en coberta plana, amb mitjans manuals, sense afectar
a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 110,000 110,000Perimetre coberta plana
1 54,600 54,600Perimetre Lluernari
1 11,500 11,500Perimetre Badalot
1 0,640 0,640Perimetre Xemeneia

176,740 176,740

Pressupost parcial nº 1 OBRA
Nº U Descripció Amidament

Coberta Pavelló La Palma Pàgina 1



Total m  ......: 176,740

1.1.6 U Aixecat de bonera en coberta plana, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Total U  ......: 8,000

1.1.7 U Desmuntatge de compressors amb mitjans manuals i càrrega mecànica o manual sobre camió
per a posterior aprofitament
cas d'esser necessàries.

Total U  ......: 7,000

1.1.8 M Subministrament, muntatge i desmuntatge de baixant per a abocament de runa, compost per 3
tubs i 1 embocadura de polietilè, de 49 cm de diàmetre superior i 40 cm de diàmetre inferior,
amb suports i cadenes metàl·liques, per cada planta de fins a 3 m d'altura lliure, amortitzable
en 5 usos, fixada al forjat mitjançant puntals metàl·lics telescòpics, accessoris i elements de
subjecció, amortitzables en 5 usos.

Total m  ......: 6,000

1.1.9 U Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 3,5 m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal
522,370 0,020 10,447Impermeabilitzant
522,370 0,050 26,119Plaques d'aillament
522,370 0,020 10,447Capa geotextil

47,013 47,013

Total U  ......: 47,013

1.1.10 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics,
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal
522,370 0,020 10,447Impermeabilitzant
522,370 0,050 26,119Plaques d'aillament
522,370 0,020 10,447Capa geotextil

47,013 47,013

Total m³  ......: 47,013
1.2.- COBERTA

1.2.1 M² Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava reutilitzada, tipus invertida;
impermeabilització monocapa no adherida: làmina de cautxú sintètic EPDM d'alta densitat, de
1,2 mm d'espessor; capa separadora sota aïllament: geotèxtil no teixit compost per fibres de
polièster unides per tiretes, (500 g/m²); aïllament tèrmic: panell rígid de poliestirè extrudit, de
superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 50 mm d'espessor, resistència a
compressió >= 300 kPa; capa separadora sota protecció: geotèxtil no teixit compost per fibres
de polièster unides per tiretes, (500 g/m²); capa de protecció: 10 cm de còdol de 16 a 32 mm de
diàmetre reutilitzat. Esta inclos la prova d'estanquitat de la coberta.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 597,740 597,740Coberta

-1 69,020 -69,020Lluernari
-1 5,710 -5,710Badalot ascensor
-1 0,640 -0,640Xemeneia

69,020 0,200 13,804Solape
1,150 536,174 616,600

Total m²  ......: 616,600

Pressupost parcial nº 1 OBRA
Nº U Descripció Amidament
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1.2.2 U Instal·lació de bonera sifònica de PVC, S-246 autonetejant "JIMTEN", de sortida vertical de 90
mm de diàmetre, amb reixeta plana de PVC de 250x250 mm, color gris, per recollida d'aigües
pluvials o de locals humits. Inclús accessoris de muntatge, peces especials i elements de
subjecció.
Inclou: Replanteig i traçat. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 8,000

1.2.3 M Instal·lació de minvell metal·lic perimetral reutilitzat. Esta inclos segellat i juntes
d'estanqueitat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 112,000 112,000Perimetre coberta plana
1 54,600 54,600Perimetre Lluernari
2 11,500 23,000Perimetre Badalot
1 0,640 0,640Perimetre Xemeneia

1,100 190,240 209,264

Total m  ......: 209,264

1.2.4 U Aixecat de compressors d'aire condicionat per l'execucio de la coberta, formacio de bancades 
i muntatge de compresors, posada en funcionament.

Total U  ......: 7,000

1.2.5 M Remat per a impermeabilització amb perfil de planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb
de làmina de PVC flexible adherida i resistent a la intempèrie d'1,2 mm de gruix, de 66 mm de
desenvolupament i 1 plec, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou medis auxiliars
necessaris per a la correcte execució de la partida, càrrega i transport de runa a l'abocador i
taxes en cas d'esser necessàries.

Total m  ......: 0,010

Pressupost parcial nº 1 OBRA
Nº U Descripció Amidament

Coberta Pavelló La Palma Pàgina 3



2.1.- KIT FV 23,45 kWp / 20kWn

2.1.1 M² Estructura de suport a 30º Subministrament , instal•lació i muntatge d'estructura d'alumini
CPV-12 o equivalent de circuitor per la col•locació dels mòduls inclinat a 30º sobre coberta
plana, amb tornilleria d'acer inoxidable AISI 304 A2, amb fixació per gravetat mitjançant contra
pesos de formigó segons CTE. Es troba inclòs en la present partida el contrapesos de formigói
estudi tecnic.. Garantia de 10 anys.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15 1,680 0,990 0,880 21,954Estructura

21,954 21,954

Total m²  ......: 21,954

2.1.2 M² Estructura de suport a 30º Subministrament , instal•lació i muntatge d'estructura d'alumini
CPV-12 o equivalent de circuitor per la col•locació dels mòduls inclinat a 30º sobre coberta
plana, amb tornilleria d'acer inoxidable AISI 304 A2, amb fixació per gravetat mitjançant contra
pesos de formigó segons CTE. Es troba inclòs en la present partida el contrapesos de formigói
estudi tecnic.. Garantia de 10 anys

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12 1,680 0,990 0,880 17,563Estructura

17,563 17,563

Total m²  ......: 17,563

2.1.3 M² Estructura de suport a 30º Subministrament , instal•lació i muntatge d'estructura d'alumini
CPV-10 o equivalent de circuitor per la col•locació dels mòduls inclinat a 30º sobre coberta
plana, amb tornilleria d'acer inoxidable AISI 304 A2, amb fixació per gravetat mitjançant contra
pesos de formigó segons CTE. Es troba inclòs en la present partida el contrapesos de formigó
i estudi tecnic.. Garantia de 10 anys.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20 1,680 0,990 0,880 29,272Estructura

29,272 29,272

Total m²  ......: 29,272

2.1.4 M² Estructura de suport a 30º Subministrament , instal•lació i muntatge d'estructura d'alumini
CPV-5 o equivalent de circuitor per la col•locació dels mòduls inclinat a 30º sobre coberta
plana, amb tornilleria d'acer inoxidable AISI 304 A2, amb fixació per gravetat mitjançant contra
pesos de formigó segons CTE. Es troba inclòs en la present partida el contrapesos de formigó
i estudi tecnic.. Garantia de 10 anys.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20 1,680 0,990 0,880 29,272Estructura

29,272 29,272

Total m²  ......: 29,272

2.1.5 M² Estructura de suport a 30º Subministrament , instal•lació i muntatge d'estructura d'alumini
CPV-3 o equivalent de circuitor per la col•locació dels mòduls inclinat a 30º sobre coberta
plana, amb tornilleria d'acer inoxidable AISI 304 A2, amb fixació per gravetat mitjançant contra
pesos de formigó segons CTE. Es troba inclòs en la present partida el contrapesos de formigó
i estudi tecnic.. Garantia de 10 anys

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 1,680 0,990 0,880 4,391Estructura

4,391 4,391

Total m²  ......: 4,391

2.1.6 Ut Mòduls fotovoltaics Subministrament, instal•lació i muntatge de mòduls fotovoltaics
monocristal•lins Half Cell amb marc d'alumini i díodes de derivació  o similar, de potencia
nominal de 335 Wp. Model EX335M-120 o equivalent, es troba inclòs el petit material de
connexionat dels panells en sèrie. Garantia de plaques de 12 anys per defectes de fabricació i
30 anys per perdues de rendiment del 80% de l'energia generada.

Total ut  ......: 70,000

2.1.7 Ut Inversor Subministrament , instal•lació i muntatge d'inversor de doble entrada MPPT per
connexió de mòduls fotovoltaics de mínim 20 kW. Inclou proteccions i especificacions
tècniques segons norma RD244/2019 amb CDP-0. Dotat tambe de targeta monitoritzada remota
WLAN seccionador en carrega integrat CC. Índex de protecció IP66, model SYMO 20.0-3-M o
equivalent, es troba inclòs el petit material de connexionat. Garantia de 2 anys.

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

Pressupost parcial nº 2 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
Nº U Descripció Amidament
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2.2.- Quadres elèctrics i instal·lació

2.2.1 Ut Quadre elèctric CombinerBox A.C PV-T-0-0-1-40-300 o equivalent.

Inclou:

1 Ut. Subministrament , instal•lació i muntatge de quadre electric Combiner box CA
PV-T-0-0-1-40-300 de la casa Circutor o equivalent, equipat amb els elements adjunts en les
fitxes tècniques que bàsicament son els següents:

- Proteccions AC i descarregador de sobretensions.
- 1 Ut. Analitzador de xarxes CVM-Mini.
- 1 Ut. Controlador Dinamic de potencia CDP.
- 2 Ut. Transformadors de corrent MC**
- 1 Ut. Monitorització FV (PV-Monitor-M)

Garantia de 10 anys.

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

2.2.2 U Quadre elèctric StringBox C.C 4-2-2 TRH

Inclou:

1 Ut. Subministrament , instal•lació i muntatge de quadre electric String Box CC 4-2-2-TRH de
la casa Circutor o equivalent, equipat amb els elements adjunts en les fitxes tècniques que
bàsicament son els següents:

- Entrada per a 4 Strings FV/2 sortides fins a inversor.
- Lectura de tensió i intensitat de String.
- Transformador de CC.
- Sonda de temperatura ambient, temperatura de módul i radiació solar.
- Fusibles 15A, descarregador per sobretensions 1.000V i interruptors seccionadors de sortida.

Garantia de 10 anys.

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

2.2.3 Ut Distribució CC 
Partida de cobrament intergre per la canalització i estesa de línies elèctriques en corrent
continuo des de moduls fins a inversos, a bades de tub o safata i conductors topsolar PV ZZ-F
RZ-1 (AS) de 6 mm2. inclou la formació de sèrie elèctrica amb connectors solars tipus MC4 o
similars

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

2.2.4 Ut Distribució CA i interconnexió 
Partida de cobrament íntegre per la canalització i estesa de línies elèctriques en corrent altern
trifasic des del quadre CA fins al CGBT de l'edifici, a bades de tub o safata i conductors lliure
d'halògens de secció adequada, amb una caiguda màxima de tensió del 1,00 %, Inclou armari
TMF01, comptador de CIA homologat model cirvat 410-1Q1A-90B-10 o similar, protecció
magnetotermica i diferencial en capçalera en al connexió al CGBT.

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

2.2.5 Ut Posada a terra
Instal•lacio de circuit de posada a terra de les instal•lacions de corrent continua i corrent
alterna, amb connexió a terra general del edifici segons normativa vigent.

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

2.2.6 Ut Instal•lació elèctrica
treballs de muntatge mecànic i elèctric de tots els elements de la instal•lació amb els mitjans
necessaris, arranjament de quadres i armaris. Inclou posada en marxa de la instal•lació, taxes
d'industria i legalització segon real decret RD900/2015. Esta inclos la obertura i tapat de forat
de tot el edifici.

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

2.2.7 Ut Documentació tècnica, projecte, certificat final, taxes i tramitació a oficina de gestió indicada
de Industria inclos taxes.

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

Pressupost parcial nº 2 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
Nº U Descripció Amidament
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2.2.8 Ut Instal•lació de la xarxa de veu i dades treballs de muntatge mecànic i de tots els elements de la
instal•lació amb els mitjans necessaris, arranjament de rack situats en planta baixa i armaris.
Inclou posada en marxa de la instal•lació, configuracio al nuvol, web de visualitzacio. Esta
inclos la obertura i tapat de forat de tot el edifici.

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

Pressupost parcial nº 2 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
Nº U Descripció Amidament
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3.1 Ut Confecció dels plànols "As Built" de les obres realment executades amb muntatge de plànol
informatitzat, inclòs en document amb informe de les obres, programa d'obres real executat,
certificats del control de qualitat, llistat de dades dels subcontractistes, plànols i disc amb tota
la informació digitalitzada. S'entregara planols amb coordenades GIS i profunditats de les
escomeses de totes les parcel·les amb profunditat i fotografia per cada escomessa.

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

3.2 Ut IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

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

La Palma de Cervelló
Josep Ibañez Gassiot

Pressupost parcial nº 3 VARIS
Nº U Descripció Amidament
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Quadre de preus nº 1

1 ut Inversor Subministrament , instal•lació
i muntatge d'inversor de doble entrada MPPT
per connexió de mòduls fotovoltaics de
mínim 20 kW. Inclou proteccions i
especificacions tècniques segons norma
RD244/2019 amb CDP-0. Dotat tambe de
targeta monitoritzada remota WLAN
seccionador en carrega integrat CC. Índex
de protecció IP66, model SYMO 20.0-3-M o
equivalent, es troba inclòs el petit
material de connexionat. Garantia de 2
anys. 1.639,99 MIL SIS-CENTS TRENTA-NOU

EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS
2 U Instal·lació de bonera sifònica de PVC,

S-246 autonetejant "JIMTEN", de sortida
vertical de 90 mm de diàmetre, amb reixeta
plana de PVC de 250x250 mm, color gris, per
recollida d'aigües pluvials o de locals
humits. Inclús accessoris de muntatge,
peces especials i elements de subjecció.
Inclou: Replanteig i traçat. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 39,03 TRENTA-NOU EUROS AMB TRES

CÈNTIMS
3 m² Retirada de capa d'impermeabilització en

coberta plana, amb mitjans manuals, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Retirada de l'element. Aplec del
material retirat. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual del material retirat
i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment desmuntada segons
especificacions de Projecte. 2,58 DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT

CÈNTIMS
4 m² Retirada de placa o panell d'aïllament

en coberta plana, amb mitjans manuals, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Retirada de l'element. Aplec del
material retirat. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual del material retirat
i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment desmuntada segons
especificacions de Projecte. 0,82 VUITANTA-DOS CÈNTIMS

5 m² Retirada de capa separadora geotéxtil en
coberta plana, amb mitjans manuals, i
càrrega manual sobre camió o contenidor. 0,82 VUITANTA-DOS CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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6 m Demolició de minvell de xapa metal·lica
en coberta plana, amb mitjans manuals,
sense afectar a l'estabilitat dels elements
constructius contigus, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
longitud realment enderrocada segons
especificacions de Projecte. 3,66 TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS

CÈNTIMS
7 m² Retirada de capa de protecció formada

per 10 cm de gruix de grava en coberta
plana, amb mitjans manuals i recuperació de
la grava en saques per a la seva posterior
recol•locacio , esta inclòs el baixar-la de
la coberta amb grua, acopi en via publica. 2,02 DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS

8 U Aixecat de bonera en coberta plana, amb
mitjans manuals, sense afectar a
l'estabilitat dels elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. 4,72 QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS

CÈNTIMS
9 ut Quadre elèctric CombinerBox A.C

PV-T-0-0-1-40-300 o equivalent.

Inclou:

1 Ut. Subministrament , instal•lació i
muntatge de quadre electric Combiner box CA
PV-T-0-0-1-40-300 de la casa Circutor o
equivalent, equipat amb els elements
adjunts en les fitxes tècniques que
bàsicament son els següents:

- Proteccions AC i descarregador de
sobretensions.
- 1 Ut. Analitzador de xarxes CVM-Mini.
- 1 Ut. Controlador Dinamic de potencia
CDP.
- 2 Ut. Transformadors de corrent MC**
- 1 Ut. Monitorització FV (PV-Monitor-M)

Garantia de 10 anys. 1.707,70 MIL SET-CENTS SET EUROS AMB
SETANTA CÈNTIMS

10 m Instal·lació de minvell metal·lic
perimetral reutilitzat. Esta inclos
segellat i juntes d'estanqueitat. 4,76 QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS

CÈNTIMS
11 m Remat per a impermeabilització amb perfil

de planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de
gruix amb de làmina de PVC flexible
adherida i resistent a la intempèrie d'1,2
mm de gruix, de 66 mm de desenvolupament i
1 plec, col·locat amb fixacions mecàniques.
Inclou medis auxiliars necessaris per a la
correcte execució de la partida, càrrega i
transport de runa a l'abocador i taxes en
cas d'esser necessàries. 15,47 QUINZE EUROS AMB QUARANTA-SET

CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
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12 m² Estructura de suport a 30º
Subministrament , instal•lació i muntatge
d'estructura d'alumini CPV-12 o equivalent
de circuitor per la col•locació dels mòduls
inclinat a 30º sobre coberta plana, amb
tornilleria d'acer inoxidable AISI 304 A2,
amb fixació per gravetat mitjançant contra
pesos de formigó segons CTE. Es troba
inclòs en la present partida el contrapesos
de formigói estudi tecnic.. Garantia de 10
anys. 19,94 DINOU EUROS AMB

NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
13 m² Estructura de suport a 30º

Subministrament , instal•lació i muntatge
d'estructura d'alumini CPV-12 o equivalent
de circuitor per la col•locació dels mòduls
inclinat a 30º sobre coberta plana, amb
tornilleria d'acer inoxidable AISI 304 A2,
amb fixació per gravetat mitjançant contra
pesos de formigó segons CTE. Es troba
inclòs en la present partida el contrapesos
de formigói estudi tecnic.. Garantia de 10
anys 19,92 DINOU EUROS AMB NORANTA-DOS

CÈNTIMS
14 m² Estructura de suport a 30º

Subministrament , instal•lació i muntatge
d'estructura d'alumini CPV-10 o equivalent
de circuitor per la col•locació dels mòduls
inclinat a 30º sobre coberta plana, amb
tornilleria d'acer inoxidable AISI 304 A2,
amb fixació per gravetat mitjançant contra
pesos de formigó segons CTE. Es troba
inclòs en la present partida el contrapesos
de formigó i estudi tecnic.. Garantia de 10
anys. 19,95 DINOU EUROS AMB NORANTA-CINC

CÈNTIMS
15 m² Estructura de suport a 30º

Subministrament , instal•lació i muntatge
d'estructura d'alumini CPV-5 o equivalent
de circuitor per la col•locació dels mòduls
inclinat a 30º sobre coberta plana, amb
tornilleria d'acer inoxidable AISI 304 A2,
amb fixació per gravetat mitjançant contra
pesos de formigó segons CTE. Es troba
inclòs en la present partida el contrapesos
de formigó i estudi tecnic.. Garantia de 10
anys. 19,95 DINOU EUROS AMB NORANTA-CINC

CÈNTIMS
16 m² Estructura de suport a 30º

Subministrament , instal•lació i muntatge
d'estructura d'alumini CPV-3 o equivalent
de circuitor per la col•locació dels mòduls
inclinat a 30º sobre coberta plana, amb
tornilleria d'acer inoxidable AISI 304 A2,
amb fixació per gravetat mitjançant contra
pesos de formigó segons CTE. Es troba
inclòs en la present partida el contrapesos
de formigó i estudi tecnic.. Garantia de 10
anys 19,99 DINOU EUROS AMB NORANTA-NOU

CÈNTIMS
17 ut Mòduls fotovoltaics Subministrament,

instal•lació i muntatge de mòduls
fotovoltaics monocristal•lins Half Cell amb
marc d'alumini i díodes de derivació  o
similar, de potencia nominal de 335 Wp.
Model EX335M-120 o equivalent, es troba
inclòs el petit material de connexionat
dels panells en sèrie. Garantia de plaques
de 12 anys per defectes de fabricació i 30
anys per perdues de rendiment del 80% de
l'energia generada. 133,91 CENT  TRENTA-TRES EUROS AMB

NORANTA-U CÈNTIMS
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18 U Transport de residus inertes de maons,
teules i materials ceràmics, produïts en
obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 3,5 m³, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus. 65,42 SEIXANTA-CINC EUROS AMB

QUARANTA-DOS CÈNTIMS
19 m³ Cànon d'abocament per lliurament de

residus inertes de maons, teules i
materials ceràmics, produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. 10,50 DEU EUROS AMB CINQUANTA

CÈNTIMS
20 ut Documentació tècnica, projecte,

certificat final, taxes i tramitació a
oficina de gestió indicada de Industria
inclos taxes. 809,99 VUIT-CENTS NOU EUROS AMB

NORANTA-NOU CÈNTIMS
21 UT IMPREVISTOS A JUSTIFICAR 2.024,97 DOS MIL VINT-I-QUATRE EUROS

AMB NORANTA-SET CÈNTIMS
22 ut Confecció dels plànols "As Built" de les

obres realment executades amb muntatge de
plànol informatitzat, inclòs en document
amb informe de les obres, programa d'obres
real executat, certificats del control de
qualitat, llistat de dades dels
subcontractistes, plànols i disc amb tota
la informació digitalitzada. S'entregara
planols amb coordenades GIS i profunditats
de les escomeses de totes les parcel·les
amb profunditat i fotografia per cada
escomessa. 404,99 QUATRE-CENTS QUATRE EUROS AMB

NORANTA-NOU CÈNTIMS
23 U Desmuntatge de compressors amb mitjans

manuals i càrrega mecànica o manual sobre
camió per a posterior aprofitament
cas d'esser necessàries. 11,06 ONZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS

24 U Aixecat de compressors d'aire condicionat
per l'execucio de la coberta, formacio de
bancades  i muntatge de compresors, posada
en funcionament. 21,43 VINT-I-U EUROS AMB

QUARANTA-TRES CÈNTIMS
25 ut Instal•lació elèctrica

treballs de muntatge mecànic i elèctric de
tots els elements de la instal•lació amb
els mitjans necessaris, arranjament de
quadres i armaris. Inclou posada en marxa
de la instal•lació, taxes d'industria i
legalització segon real decret RD900/2015.
Esta inclos la obertura i tapat de forat de
tot el edifici. 1.920,06 MIL NOU-CENTS VINT EUROS AMB

SIS CÈNTIMS
26 ut Distribució CA i interconnexió 

Partida de cobrament íntegre per la
canalització i estesa de línies elèctriques
en corrent altern trifasic des del quadre
CA fins al CGBT de l'edifici, a bades de
tub o safata i conductors lliure d'halògens
de secció adequada, amb una caiguda màxima
de tensió del 1,00 %, Inclou armari TMF01,
comptador de CIA homologat model cirvat
410-1Q1A-90B-10 o similar, protecció
magnetotermica i diferencial en capçalera
en al connexió al CGBT. 615,87 SIS-CENTS QUINZE EUROS AMB

VUITANTA-SET CÈNTIMS
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27 ut Posada a terra
Instal•lacio de circuit de posada a terra
de les instal•lacions de corrent continua i
corrent alterna, amb connexió a terra
general del edifici segons normativa
vigent. 410,44 QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
28 ut Distribució CC 

Partida de cobrament intergre per la
canalització i estesa de línies elèctriques
en corrent continuo des de moduls fins a
inversos, a bades de tub o safata i
conductors topsolar PV ZZ-F RZ-1 (AS) de 6
mm2. inclou la formació de sèrie elèctrica
amb connectors solars tipus MC4 o similars 2.343,50 DOS MIL TRES-CENTS

QUARANTA-TRES EUROS AMB
CINQUANTA CÈNTIMS

29 m² Coberta plana no transitable, no
ventilada, amb grava reutilitzada, tipus
invertida; impermeabilització monocapa no
adherida: làmina de cautxú sintètic EPDM
d'alta densitat, de 1,2 mm d'espessor; capa
separadora sota aïllament: geotèxtil no
teixit compost per fibres de polièster
unides per tiretes, (500 g/m²); aïllament
tèrmic: panell rígid de poliestirè
extrudit, de superfície llisa i mecanitzat
lateral de mitja mossa, de 50 mm
d'espessor, resistència a compressió >= 300
kPa; capa separadora sota protecció:
geotèxtil no teixit compost per fibres de
polièster unides per tiretes, (500 g/m²);
capa de protecció: 10 cm de còdol de 16 a
32 mm de diàmetre reutilitzat. Esta inclos
la prova d'estanquitat de la coberta. 38,50 TRENTA-VUIT EUROS AMB

CINQUANTA CÈNTIMS
30 u Quadre elèctric StringBox C.C 4-2-2 TRH

Inclou:

1 Ut. Subministrament , instal•lació i
muntatge de quadre electric String Box CC
4-2-2-TRH de la casa Circutor o equivalent,
equipat amb els elements adjunts en les
fitxes tècniques que bàsicament son els
següents:

- Entrada per a 4 Strings FV/2 sortides
fins a inversor.
- Lectura de tensió i intensitat de String.
- Transformador de CC.
- Sonda de temperatura ambient, temperatura
de módul i radiació solar.
- Fusibles 15A, descarregador per
sobretensions 1.000V i interruptors
seccionadors de sortida.

Garantia de 10 anys. 1.707,70 MIL SET-CENTS SET EUROS AMB
SETANTA CÈNTIMS

31 ut Instal•lació de la xarxa de veu i dades
treballs de muntatge mecànic i de tots els
elements de la instal•lació amb els mitjans
necessaris, arranjament de rack situats en
planta baixa i armaris. Inclou posada en
marxa de la instal•lació, configuracio al
nuvol, web de visualitzacio. Esta inclos la
obertura i tapat de forat de tot el
edifici. 647,99 SIS-CENTS QUARANTA-SET EUROS

AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS
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32 m Subministrament, muntatge i desmuntatge
de baixant per a abocament de runa, compost
per 3 tubs i 1 embocadura de polietilè, de
49 cm de diàmetre superior i 40 cm de
diàmetre inferior, amb suports i cadenes
metàl·liques, per cada planta de fins a 3 m
d'altura lliure, amortitzable en 5 usos,
fixada al forjat mitjançant puntals
metàl·lics telescòpics, accessoris i
elements de subjecció, amortitzables en 5
usos. 17,75 DISSET EUROS AMB SETANTA-CINC

CÈNTIMS

La Palma de Cervelló
Josep Ibañez Gassiot
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Quadre de preus nº 2

1 ut de Inversor Subministrament , instal•lació i muntatge d'inversor de
doble entrada MPPT per connexió de mòduls fotovoltaics de mínim 20 kW.
Inclou proteccions i especificacions tècniques segons norma RD244/2019
amb CDP-0. Dotat tambe de targeta monitoritzada remota WLAN
seccionador en carrega integrat CC. Índex de protecció IP66, model
SYMO 20.0-3-M o equivalent, es troba inclòs el petit material de
connexionat. Garantia de 2 anys.

Sense descomposició 1.592,22
3 % Costos indirectes 47,77

1.639,99

2 U de Instal·lació de bonera sifònica de PVC, S-246 autonetejant
"JIMTEN", de sortida vertical de 90 mm de diàmetre, amb reixeta plana
de PVC de 250x250 mm, color gris, per recollida d'aigües pluvials o de
locals humits. Inclús accessoris de muntatge, peces especials i
elements de subjecció.
Inclou: Replanteig i traçat. Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 9,80
Materials 27,35
Mitjans auxiliars 0,74
3 % Costos indirectes 1,14

39,03

3 m² de Retirada de capa d'impermeabilització en coberta plana, amb
mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Retirada de l'element. Aplec del material retirat. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual del material retirat i restes de
l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2,45
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos indirectes 0,08

2,58

4 m² de Retirada de placa o panell d'aïllament en coberta plana, amb
mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Retirada de l'element. Aplec del material retirat. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual del material retirat i restes de
l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,78
Mitjans auxiliars 0,02
3 % Costos indirectes 0,02

0,82

5 m² de Retirada de capa separadora geotéxtil en coberta plana, amb
mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 0,78
Mitjans auxiliars 0,02
3 % Costos indirectes 0,02

0,82
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6 m de Demolició de minvell de xapa metal·lica en coberta plana, amb
mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 3,48
Mitjans auxiliars 0,07
3 % Costos indirectes 0,11

3,66

7 m² de Retirada de capa de protecció formada per 10 cm de gruix de
grava en coberta plana, amb mitjans manuals i recuperació de la grava
en saques per a la seva posterior recol•locacio , esta inclòs el
baixar-la de la coberta amb grua, acopi en via publica.

Mà d'obra 1,92
Mitjans auxiliars 0,04
3 % Costos indirectes 0,06

2,02

8 U de Aixecat de bonera en coberta plana, amb mitjans manuals, sense
afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 4,49
Mitjans auxiliars 0,09
3 % Costos indirectes 0,14

4,72

9 ut de Quadre elèctric CombinerBox A.C PV-T-0-0-1-40-300 o equivalent.

Inclou:

1 Ut. Subministrament , instal•lació i muntatge de quadre electric
Combiner box CA PV-T-0-0-1-40-300 de la casa Circutor o equivalent,
equipat amb els elements adjunts en les fitxes tècniques que
bàsicament son els següents:

- Proteccions AC i descarregador de sobretensions.
- 1 Ut. Analitzador de xarxes CVM-Mini.
- 1 Ut. Controlador Dinamic de potencia CDP.
- 2 Ut. Transformadors de corrent MC**
- 1 Ut. Monitorització FV (PV-Monitor-M)

Garantia de 10 anys.
Sense descomposició 1.657,96
3 % Costos indirectes 49,74

1.707,70

10 m de Instal·lació de minvell metal·lic perimetral reutilitzat. Esta
inclos segellat i juntes d'estanqueitat.

Mà d'obra 4,53
Mitjans auxiliars 0,09
3 % Costos indirectes 0,14

4,76

11 m de Remat per a impermeabilització amb perfil de planxa d'acer
galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb de làmina de PVC flexible adherida
i resistent a la intempèrie d'1,2 mm de gruix, de 66 mm de
desenvolupament i 1 plec, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou
medis auxiliars necessaris per a la correcte execució de la partida,
càrrega i transport de runa a l'abocador i taxes en cas d'esser
necessàries.

Mà d'obra 8,96
Materials 5,93
Mitjans auxiliars 0,13
3 % Costos indirectes 0,45

15,47
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12 m² de Estructura de suport a 30º Subministrament , instal•lació i
muntatge d'estructura d'alumini CPV-12 o equivalent de circuitor per
la col•locació dels mòduls inclinat a 30º sobre coberta plana, amb
tornilleria d'acer inoxidable AISI 304 A2, amb fixació per gravetat
mitjançant contra pesos de formigó segons CTE. Es troba inclòs en la
present partida el contrapesos de formigói estudi tecnic.. Garantia de
10 anys.

Sense descomposició 19,36
3 % Costos indirectes 0,58

19,94

13 m² de Estructura de suport a 30º Subministrament , instal•lació i
muntatge d'estructura d'alumini CPV-12 o equivalent de circuitor per
la col•locació dels mòduls inclinat a 30º sobre coberta plana, amb
tornilleria d'acer inoxidable AISI 304 A2, amb fixació per gravetat
mitjançant contra pesos de formigó segons CTE. Es troba inclòs en la
present partida el contrapesos de formigói estudi tecnic.. Garantia de
10 anys

Sense descomposició 19,34
3 % Costos indirectes 0,58

19,92

14 m² de Estructura de suport a 30º Subministrament , instal•lació i
muntatge d'estructura d'alumini CPV-10 o equivalent de circuitor per
la col•locació dels mòduls inclinat a 30º sobre coberta plana, amb
tornilleria d'acer inoxidable AISI 304 A2, amb fixació per gravetat
mitjançant contra pesos de formigó segons CTE. Es troba inclòs en la
present partida el contrapesos de formigó i estudi tecnic.. Garantia
de 10 anys.

Sense descomposició 19,37
3 % Costos indirectes 0,58

19,95

15 m² de Estructura de suport a 30º Subministrament , instal•lació i
muntatge d'estructura d'alumini CPV-5 o equivalent de circuitor per la
col•locació dels mòduls inclinat a 30º sobre coberta plana, amb
tornilleria d'acer inoxidable AISI 304 A2, amb fixació per gravetat
mitjançant contra pesos de formigó segons CTE. Es troba inclòs en la
present partida el contrapesos de formigó i estudi tecnic.. Garantia
de 10 anys.

Sense descomposició 19,37
3 % Costos indirectes 0,58

19,95

16 m² de Estructura de suport a 30º Subministrament , instal•lació i
muntatge d'estructura d'alumini CPV-3 o equivalent de circuitor per la
col•locació dels mòduls inclinat a 30º sobre coberta plana, amb
tornilleria d'acer inoxidable AISI 304 A2, amb fixació per gravetat
mitjançant contra pesos de formigó segons CTE. Es troba inclòs en la
present partida el contrapesos de formigó i estudi tecnic.. Garantia
de 10 anys

Sense descomposició 19,41
3 % Costos indirectes 0,58

19,99

17 ut de Mòduls fotovoltaics Subministrament, instal•lació i muntatge de
mòduls fotovoltaics monocristal•lins Half Cell amb marc d'alumini i
díodes de derivació  o similar, de potencia nominal de 335 Wp. Model
EX335M-120 o equivalent, es troba inclòs el petit material de
connexionat dels panells en sèrie. Garantia de plaques de 12 anys per
defectes de fabricació i 30 anys per perdues de rendiment del 80% de
l'energia generada.

Sense descomposició 130,01
3 % Costos indirectes 3,90

133,91
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18 U de Transport de residus inertes de maons, teules i materials
ceràmics, produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 3,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

Maquinària 62,26
Mitjans auxiliars 1,25
3 % Costos indirectes 1,91

65,42

19 m³ de Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons,
teules i materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

Maquinària 9,99
Mitjans auxiliars 0,20
3 % Costos indirectes 0,31

10,50

20 ut de Documentació tècnica, projecte, certificat final, taxes i
tramitació a oficina de gestió indicada de Industria inclos taxes.

Sense descomposició 786,40
3 % Costos indirectes 23,59

809,99

21 UT de IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
Sense descomposició 1.965,99
3 % Costos indirectes 58,98

2.024,97

22 ut de Confecció dels plànols "As Built" de les obres realment
executades amb muntatge de plànol informatitzat, inclòs en document
amb informe de les obres, programa d'obres real executat, certificats
del control de qualitat, llistat de dades dels subcontractistes,
plànols i disc amb tota la informació digitalitzada. S'entregara
planols amb coordenades GIS i profunditats de les escomeses de totes
les parcel·les amb profunditat i fotografia per cada escomessa.

Sense descomposició 393,20
3 % Costos indirectes 11,79

404,99

23 U de Desmuntatge de compressors amb mitjans manuals i càrrega mecànica
o manual sobre camió per a posterior aprofitament
cas d'esser necessàries.

Sense descomposició 10,73
3 % Costos indirectes 0,33

11,06

24 U de Aixecat de compressors d'aire condicionat per l'execucio de la
coberta, formacio de bancades  i muntatge de compresors, posada en
funcionament.

Sense descomposició 20,81
3 % Costos indirectes 0,62

21,43

25 ut de Instal•lació elèctrica
treballs de muntatge mecànic i elèctric de tots els elements de la
instal•lació amb els mitjans necessaris, arranjament de quadres i
armaris. Inclou posada en marxa de la instal•lació, taxes d'industria
i legalització segon real decret RD900/2015. Esta inclos la obertura i
tapat de forat de tot el edifici.

Sense descomposició 1.864,13
3 % Costos indirectes 55,93

1.920,06
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26 ut de Distribució CA i interconnexió 
Partida de cobrament íntegre per la canalització i estesa de línies
elèctriques en corrent altern trifasic des del quadre CA fins al CGBT
de l'edifici, a bades de tub o safata i conductors lliure d'halògens
de secció adequada, amb una caiguda màxima de tensió del 1,00 %,
Inclou armari TMF01, comptador de CIA homologat model cirvat
410-1Q1A-90B-10 o similar, protecció magnetotermica i diferencial en
capçalera en al connexió al CGBT.

Sense descomposició 597,94
3 % Costos indirectes 17,93

615,87

27 ut de Posada a terra
Instal•lacio de circuit de posada a terra de les instal•lacions de
corrent continua i corrent alterna, amb connexió a terra general del
edifici segons normativa vigent.

Sense descomposició 398,49
3 % Costos indirectes 11,95

410,44

28 ut de Distribució CC 
Partida de cobrament intergre per la canalització i estesa de línies
elèctriques en corrent continuo des de moduls fins a inversos, a bades
de tub o safata i conductors topsolar PV ZZ-F RZ-1 (AS) de 6 mm2.
inclou la formació de sèrie elèctrica amb connectors solars tipus MC4
o similars

Sense descomposició 2.275,25
3 % Costos indirectes 68,25

2.343,50

29 m² de Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava
reutilitzada, tipus invertida; impermeabilització monocapa no
adherida: làmina de cautxú sintètic EPDM d'alta densitat, de 1,2 mm
d'espessor; capa separadora sota aïllament: geotèxtil no teixit
compost per fibres de polièster unides per tiretes, (500 g/m²);
aïllament tèrmic: panell rígid de poliestirè extrudit, de superfície
llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 50 mm d'espessor,
resistència a compressió >= 300 kPa; capa separadora sota protecció:
geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per
tiretes, (500 g/m²); capa de protecció: 10 cm de còdol de 16 a 32 mm
de diàmetre reutilitzat. Esta inclos la prova d'estanquitat de la
coberta.

Mà d'obra 8,00
Materials 28,65
Mitjans auxiliars 0,73
3 % Costos indirectes 1,12

38,50

30 u de Quadre elèctric StringBox C.C 4-2-2 TRH

Inclou:

1 Ut. Subministrament , instal•lació i muntatge de quadre electric
String Box CC 4-2-2-TRH de la casa Circutor o equivalent, equipat amb
els elements adjunts en les fitxes tècniques que bàsicament son els
següents:

- Entrada per a 4 Strings FV/2 sortides fins a inversor.
- Lectura de tensió i intensitat de String.
- Transformador de CC.
- Sonda de temperatura ambient, temperatura de módul i radiació solar.
- Fusibles 15A, descarregador per sobretensions 1.000V i interruptors
seccionadors de sortida.

Garantia de 10 anys.
Sense descomposició 1.657,96
3 % Costos indirectes 49,74

1.707,70
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31 ut de Instal•lació de la xarxa de veu i dades treballs de muntatge
mecànic i de tots els elements de la instal•lació amb els mitjans
necessaris, arranjament de rack situats en planta baixa i armaris.
Inclou posada en marxa de la instal•lació, configuracio al nuvol, web
de visualitzacio. Esta inclos la obertura i tapat de forat de tot el
edifici.

Sense descomposició 629,12
3 % Costos indirectes 18,87

647,99

32 m de Subministrament, muntatge i desmuntatge de baixant per a
abocament de runa, compost per 3 tubs i 1 embocadura de polietilè, de
49 cm de diàmetre superior i 40 cm de diàmetre inferior, amb suports i
cadenes metàl·liques, per cada planta de fins a 3 m d'altura lliure,
amortitzable en 5 usos, fixada al forjat mitjançant puntals metàl·lics
telescòpics, accessoris i elements de subjecció, amortitzables en 5
usos.

Mà d'obra 7,15
Materials 9,74
Mitjans auxiliars 0,34
3 % Costos indirectes 0,52

17,75

La Palma de Cervelló
Josep Ibañez Gassiot

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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PROJECTE D’OBRES PER L’ACONDICIONAMENT DE LA COBERTA I 

INSTAL·LACIÓ D’UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA AL POLIESPOTIU 

MUNICIPAL PRIMER D’OCTUBRE SITUAT AL CARRER DEL CANIGÓ, Nº9, 

DEL TERME MUNICIPAL DE LA PALMA DE CERVELLÓ. ----------------------------------  

 

PROMOTOR:  AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ  

EQUIP REDACTOR:        Sr. JOSEP IBAÑEZ GASSIOT 



1.1 ENDERROCS I TREBALLS PREVIS
1.1.1 DQN010 m² Retirada de capa d'impermeabilització en coberta plana, amb mitjans

manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Retirada de l'element. Aplec del material retirat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material retirat i restes de l'obra
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Coberta 1 597,740 597,740
Lluernari -1 69,020 -69,020
Xemeneia -1 0,640 -0,640

Total m² ............: 528,080 2,58 1.362,45

1.1.2 DQN020 m² Retirada de placa o panell d'aïllament en coberta plana, amb mitjans
manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Retirada de l'element. Aplec del material retirat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material retirat i restes de l'obra
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Coberta 1 597,740 597,740
Lluernari -1 69,020 -69,020
Badalot
ascensor -1 5,710 -5,710
Xemeneia -1 0,640 -0,640

Total m² ............: 522,370 0,82 428,34

1.1.3 DQN030 m² Retirada de capa separadora geotéxtil en coberta plana, amb mitjans
manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Coberta 1 597,740 597,740
Lluernari -1 69,020 -69,020
Badalot
ascensor -1 5,710 -5,710
Xemeneia -1 0,640 -0,640

Total m² ............: 522,370 0,82 428,34

1.1.4 DQP020 m² Retirada de capa de protecció formada per 10 cm de gruix de grava en
coberta plana, amb mitjans manuals i recuperació de la grava en saques
per a la seva posterior recol•locacio , esta inclòs el baixar-la de la
coberta amb grua, acopi en via publica.

Uts. m2 Amplada Alçada Subtotal
Coberta 1 597,740 597,740
Lluernari -1 69,020 -69,020
Badalot
ascensor -1 5,710 -5,710
Xemeneia -1 0,640 -0,640

Total m² ............: 522,370 2,02 1.055,19

Coberta Pavelló La Palma Pàgina 1
Pressupost parcial nº 1 OBRA
Codi U Denominació Amidament Preu Total



1.1.5 DQP012 m Demolició de minvell de xapa metal·lica en coberta plana, amb mitjans
manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Perimetre
coberta
plana 1 110,000 110,000
Perimetre
Lluernari 1 54,600 54,600
Perimetre
Badalot 1 11,500 11,500
Perimetre
Xemeneia 1 0,640 0,640

Total m ............: 176,740 3,66 646,87

1.1.6 DQS030 U Aixecat de bonera en coberta plana, amb mitjans manuals, sense afectar a
l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Total U ............: 8,000 4,72 37,76

1.1.7 PLCOM023 U Desmuntatge de compressors amb mitjans manuals i càrrega mecànica o
manual sobre camió per a posterior aprofitament
cas d'esser necessàries.
Total U ............: 7,000 11,06 77,42

1.1.8 YCV010 m Subministrament, muntatge i desmuntatge de baixant per a abocament de
runa, compost per 3 tubs i 1 embocadura de polietilè, de 49 cm de
diàmetre superior i 40 cm de diàmetre inferior, amb suports i cadenes
metàl·liques, per cada planta de fins a 3 m d'altura lliure, amortitzable
en 5 usos, fixada al forjat mitjançant puntals metàl·lics telescòpics,
accessoris i elements de subjecció, amortitzables en 5 usos.
Total m ............: 6,000 17,75 106,50

1.1.9 GRA010 U Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics,
produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 3,5 m³,
a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

Uts. m2 Amplada Alçada Subtotal
Impermeabi
litzant 522,370 0,020 10,447
Plaques
d'aillamen
t 522,370 0,050 26,119
Capa
geotextil 522,370 0,020 10,447

Total U ............: 47,013 65,42 3.075,59

1.1.10 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons, teules i
materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

Uts. m2 Amplada Alçada Subtotal
Impermeabi
litzant 522,370 0,020 10,447
Plaques
d'aillamen
t 522,370 0,050 26,119
Capa
geotextil 522,370 0,020 10,447

Total m³ ............: 47,013 10,50 493,64

1.2 COBERTA
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1.2.1 QAD121 m² Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava reutilitzada, tipus
invertida; impermeabilització monocapa no adherida: làmina de cautxú
sintètic EPDM d'alta densitat, de 1,2 mm d'espessor; capa separadora sota
aïllament: geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per
tiretes, (500 g/m²); aïllament tèrmic: panell rígid de poliestirè
extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 50
mm d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa; capa separadora sota
protecció: geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per
tiretes, (500 g/m²); capa de protecció: 10 cm de còdol de 16 a 32 mm de
diàmetre reutilitzat. Esta inclos la prova d'estanquitat de la coberta.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Coberta 1 597,740 597,740
Lluernari -1 69,020 -69,020
Badalot
ascensor -1 5,710 -5,710
Xemeneia -1 0,640 -0,640
Solape 69,020 0,200 13,804

1,150 536,174 616,600
Total m² ............: 616,600 38,50 23.739,10

1.2.2 ASI020 U Instal·lació de bonera sifònica de PVC, S-246 autonetejant "JIMTEN", de
sortida vertical de 90 mm de diàmetre, amb reixeta plana de PVC de
250x250 mm, color gris, per recollida d'aigües pluvials o de locals
humits. Inclús accessoris de muntatge, peces especials i elements de
subjecció.
Inclou: Replanteig i traçat. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Total U ............: 8,000 39,03 312,24

1.2.3 E7Z86E40 m Instal·lació de minvell metal·lic perimetral reutilitzat. Esta inclos
segellat i juntes d'estanqueitat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Perimetre
coberta
plana 1 112,000 112,000
Perimetre
Lluernari 1 54,600 54,600
Perimetre
Badalot 2 11,500 23,000
Perimetre
Xemeneia 1 0,640 0,640

1,100 190,240 209,264
Total m ............: 209,264 4,76 996,10

1.2.4 PLCOM024 U Aixecat de compressors d'aire condicionat per l'execucio de la coberta,
formacio de bancades  i muntatge de compresors, posada en funcionament.
Total U ............: 7,000 21,43 150,01

1.2.5 E7Z86E41 m Remat per a impermeabilització amb perfil de planxa d'acer galvanitzat de
0,6 mm de gruix amb de làmina de PVC flexible adherida i resistent a la
intempèrie d'1,2 mm de gruix, de 66 mm de desenvolupament i 1 plec,
col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou medis auxiliars necessaris per
a la correcte execució de la partida, càrrega i transport de runa a
l'abocador i taxes en cas d'esser necessàries.
Total m ............: 0,010 15,47 0,15
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2.1 KIT FV 23,45 kWp / 20kWn
2.1.1 ewew34 m² Estructura de suport a 30º Subministrament , instal•lació i muntatge

d'estructura d'alumini CPV-12 o equivalent de circuitor per la
col•locació dels mòduls inclinat a 30º sobre coberta plana, amb
tornilleria d'acer inoxidable AISI 304 A2, amb fixació per gravetat
mitjançant contra pesos de formigó segons CTE. Es troba inclòs en la
present partida el contrapesos de formigói estudi tecnic.. Garantia de 10
anys.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Estructura 15 1,680 0,990 0,880 21,954

Total m² ............: 21,954 19,94 437,76

2.1.2 ewew35 m² Estructura de suport a 30º Subministrament , instal•lació i muntatge
d'estructura d'alumini CPV-12 o equivalent de circuitor per la
col•locació dels mòduls inclinat a 30º sobre coberta plana, amb
tornilleria d'acer inoxidable AISI 304 A2, amb fixació per gravetat
mitjançant contra pesos de formigó segons CTE. Es troba inclòs en la
present partida el contrapesos de formigói estudi tecnic.. Garantia de 10
anys

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Estructura 12 1,680 0,990 0,880 17,563

Total m² ............: 17,563 19,92 349,85

2.1.3 ewew36 m² Estructura de suport a 30º Subministrament , instal•lació i muntatge
d'estructura d'alumini CPV-10 o equivalent de circuitor per la
col•locació dels mòduls inclinat a 30º sobre coberta plana, amb
tornilleria d'acer inoxidable AISI 304 A2, amb fixació per gravetat
mitjançant contra pesos de formigó segons CTE. Es troba inclòs en la
present partida el contrapesos de formigó i estudi tecnic.. Garantia de
10 anys.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Estructura 20 1,680 0,990 0,880 29,272

Total m² ............: 29,272 19,95 583,98

2.1.4 ewew37 m² Estructura de suport a 30º Subministrament , instal•lació i muntatge
d'estructura d'alumini CPV-5 o equivalent de circuitor per la col•locació
dels mòduls inclinat a 30º sobre coberta plana, amb tornilleria d'acer
inoxidable AISI 304 A2, amb fixació per gravetat mitjançant contra pesos
de formigó segons CTE. Es troba inclòs en la present partida el
contrapesos de formigó i estudi tecnic.. Garantia de 10 anys.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Estructura 20 1,680 0,990 0,880 29,272

Total m² ............: 29,272 19,95 583,98

2.1.5 ewew38 m² Estructura de suport a 30º Subministrament , instal•lació i muntatge
d'estructura d'alumini CPV-3 o equivalent de circuitor per la col•locació
dels mòduls inclinat a 30º sobre coberta plana, amb tornilleria d'acer
inoxidable AISI 304 A2, amb fixació per gravetat mitjançant contra pesos
de formigó segons CTE. Es troba inclòs en la present partida el
contrapesos de formigó i estudi tecnic.. Garantia de 10 anys

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Estructura 3 1,680 0,990 0,880 4,391

Total m² ............: 4,391 19,99 87,78

2.1.6 fre ut Mòduls fotovoltaics Subministrament, instal•lació i muntatge de mòduls
fotovoltaics monocristal•lins Half Cell amb marc d'alumini i díodes de
derivació  o similar, de potencia nominal de 335 Wp. Model EX335M-120 o
equivalent, es troba inclòs el petit material de connexionat dels panells
en sèrie. Garantia de plaques de 12 anys per defectes de fabricació i 30
anys per perdues de rendiment del 80% de l'energia generada.
Total ut ............: 70,000 133,91 9.373,70

2.1.7 32DSDSbb33 ut Inversor Subministrament , instal•lació i muntatge d'inversor de doble
entrada MPPT per connexió de mòduls fotovoltaics de mínim 20 kW. Inclou
proteccions i especificacions tècniques segons norma RD244/2019 amb
CDP-0. Dotat tambe de targeta monitoritzada remota WLAN seccionador en
carrega integrat CC. Índex de protecció IP66, model SYMO 20.0-3-M o
equivalent, es troba inclòs el petit material de connexionat. Garantia de
2 anys.
Total ut ............: 1,000 1.639,99 1.639,99

Coberta Pavelló La Palma Pàgina 4
Pressupost parcial nº 2 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
Codi U Denominació Amidament Preu Total



2.2 Quadres elèctrics i instal·lació
2.2.1 DRT67 ut Quadre elèctric CombinerBox A.C PV-T-0-0-1-40-300 o equivalent.

Inclou:

1 Ut. Subministrament , instal•lació i muntatge de quadre electric
Combiner box CA PV-T-0-0-1-40-300 de la casa Circutor o equivalent,
equipat amb els elements adjunts en les fitxes tècniques que bàsicament
son els següents:

- Proteccions AC i descarregador de sobretensions.
- 1 Ut. Analitzador de xarxes CVM-Mini.
- 1 Ut. Controlador Dinamic de potencia CDP.
- 2 Ut. Transformadors de corrent MC**
- 1 Ut. Monitorització FV (PV-Monitor-M)

Garantia de 10 anys.
Total ut ............: 1,000 1.707,70 1.707,70

2.2.2 sdg u Quadre elèctric StringBox C.C 4-2-2 TRH

Inclou:

1 Ut. Subministrament , instal•lació i muntatge de quadre electric String
Box CC 4-2-2-TRH de la casa Circutor o equivalent, equipat amb els
elements adjunts en les fitxes tècniques que bàsicament son els següents:

- Entrada per a 4 Strings FV/2 sortides fins a inversor.
- Lectura de tensió i intensitat de String.
- Transformador de CC.
- Sonda de temperatura ambient, temperatura de módul i radiació solar.
- Fusibles 15A, descarregador per sobretensions 1.000V i interruptors
seccionadors de sortida.

Garantia de 10 anys.
Total u ............: 1,000 1.707,70 1.707,70

2.2.3 PO876 ut Distribució CC 
Partida de cobrament intergre per la canalització i estesa de línies
elèctriques en corrent continuo des de moduls fins a inversos, a bades de
tub o safata i conductors topsolar PV ZZ-F RZ-1 (AS) de 6 mm2. inclou la
formació de sèrie elèctrica amb connectors solars tipus MC4 o similars
Total ut ............: 1,000 2.343,50 2.343,50

2.2.4 PO8734 ut Distribució CA i interconnexió 
Partida de cobrament íntegre per la canalització i estesa de línies
elèctriques en corrent altern trifasic des del quadre CA fins al CGBT de
l'edifici, a bades de tub o safata i conductors lliure d'halògens de
secció adequada, amb una caiguda màxima de tensió del 1,00 %, Inclou
armari TMF01, comptador de CIA homologat model cirvat 410-1Q1A-90B-10 o
similar, protecció magnetotermica i diferencial en capçalera en al
connexió al CGBT.
Total ut ............: 1,000 615,87 615,87

2.2.5 PO873423 ut Posada a terra
Instal•lacio de circuit de posada a terra de les instal•lacions de
corrent continua i corrent alterna, amb connexió a terra general del
edifici segons normativa vigent.
Total ut ............: 1,000 410,44 410,44

2.2.6 PO873229 ut Instal•lació elèctrica
treballs de muntatge mecànic i elèctric de tots els elements de la
instal•lació amb els mitjans necessaris, arranjament de quadres i
armaris. Inclou posada en marxa de la instal•lació, taxes d'industria i
legalització segon real decret RD900/2015. Esta inclos la obertura i
tapat de forat de tot el edifici.
Total ut ............: 1,000 1.920,06 1.920,06

2.2.7 INS01 ut Documentació tècnica, projecte, certificat final, taxes i tramitació a
oficina de gestió indicada de Industria inclos taxes.
Total ut ............: 1,000 809,99 809,99
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2.2.8 VOS01 ut Instal•lació de la xarxa de veu i dades treballs de muntatge mecànic i de
tots els elements de la instal•lació amb els mitjans necessaris,
arranjament de rack situats en planta baixa i armaris. Inclou posada en
marxa de la instal•lació, configuracio al nuvol, web de visualitzacio.
Esta inclos la obertura i tapat de forat de tot el edifici.
Total ut ............: 1,000 647,99 647,99
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3.1 ob02 ut Confecció dels plànols "As Built" de les obres realment executades amb
muntatge de plànol informatitzat, inclòs en document amb informe de les
obres, programa d'obres real executat, certificats del control de
qualitat, llistat de dades dels subcontractistes, plànols i disc amb tota
la informació digitalitzada. S'entregara planols amb coordenades GIS i
profunditats de les escomeses de totes les parcel·les amb profunditat i
fotografia per cada escomessa.
Total ut ............: 1,000 404,99 404,99

3.2 LL92 UT IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
Total UT ............: 1,000 2.024,97 2.024,97
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Pressupost d'execució material

1. OBRA ........................................ 32.909,70
2. INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA .........................… 23.220,29
3. VARIS ........................................ 2.429,96

Total: 58.559,95

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de
CINQUANTA-VUIT MIL CINC-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS.

La Palma de Cervelló
Josep Ibañez Gassiot
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PROJECTE D’OBRES PER L’ACONDICIONAMENT DE LA COBERTA I 

INSTAL·LACIÓ D’UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA AL POLIESPOTIU 

MUNICIPAL PRIMER D’OCTUBRE SITUAT AL CARRER DEL CANIGÓ, Nº9, 

DEL TERME MUNICIPAL DE LA PALMA DE CERVELLÓ. ----------------------------------  

 

PROMOTOR:  AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ  

EQUIP REDACTOR:        Sr. JOSEP IBAÑEZ GASSIOT 

 



1 OBRA
1.1 ENDERROCS I TREBALLS PREVIS .......................................… 7.712,10
1.2 COBERTA ...........................................................… 25.197,60

Total 1 OBRA ..........: 32.909,70
2 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

2.1 KIT FV 23,45 kWp / 20kWn ..........................................… 13.057,04
2.2 Quadres elèctrics i instal·lació ..................................… 10.163,25

Total 2 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA ..........: 23.220,29
3 VARIS ...................................................................… 2.429,96
Pressupost d'execució material 58.559,95
13% de despeses generals 7.612,79
6% de benefici industrial 3.513,60
Suma 69.686,34
21% IVA 14.634,13

Pressupost d'execució per contracta 84.320,47

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de VUITANTA-QUATRE MIL
TRES-CENTS VINT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS.

La Palma de Cervelló
Josep Ibañez Gassiot

Projecte: Coberta Pavelló La Palma
Capítol Import
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