
 
 
TÈCNIQUES ENERGÈTIQUES URGELL, SLU 
C/ Joan Tous,1 local 3 
25300 Tàrrega 
Tel : 973501702 
e-mail: tecnur@tecnur.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJECTE DE LA INSTALꞏLACIÓ 
FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM 

COLꞏLECTIU MITJANÇANT UNA 
INSTALꞏLACIÓ PRÒXIMA A TRAVÉS             

DE LA XARXA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TITULAR: AJUNTAMENT DE BELLPUIG 
POBLACIÓ: Bellpuig    
ENGINYER INDUSTRIAL: Albert Farràs i Balasch – Col 8997 
EXP.: 20190024/1600 – 2020 



Projecte de la instal∙lació fotovoltaica d’autoconsum col∙lectiu mitjançant una instal∙lació pròxima a 
través de la xarxa – Bellpuig 

 
 

 Tècniques Energètiques Urgell, SLU Página 2 

PROJECTE 
Projecte de la instalꞏlació fotovoltaica d’autoconsum colꞏlectiu mitjançant una instalꞏlació pròxima a 

través de la xarxa.  

 

EMPLAÇAMENT 
Bellpuig 

 

TITULAR 
Ajuntament de Bellpuig 

 

AUTOR 
Albert Farràs i Balasch 

 

CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LA INSTALꞏLACIÓ 
Potència camp fotovoltaic: 66,3kWp 

Potència nominal instalꞏlació: 60kW 

 

 

DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 DOCUMENT I: MEMÒRIA 

 DOCUMENT II: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT  

 DOCUMENT III: PLEC DE CONDICIONS 

 DOCUMENT IV: PRESSUPOST 

 DOCUMENT V: PLÀNOLS 
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1 DADES D’IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR 

Nom del municipi o agrupació: Bellpuig 

CIF: P-2505900-G 

Nº habitants: 

- Bellpuig: 5.005 
- Seana: 135 

Domicili: Homenatge a la Vellesa, 6 – Bellpuig 

Comunitat Autònoma: Catalunya 

 

Persona de contacte: Jordi Estiarte Berenguer 

Correu electrònic: alcaldía@bellpuig.cat 

Telèfon: 973 32 10 87 

2 OBJECTE    

L’objecte d’aquest document es el de calcular y definir els equips que formaran la instalꞏlació 

fotovoltaica d’autoconsum pròxima a través de la xarxa.   

La instalꞏlació d’autoconsum proposta es una instalꞏlació d’autoconsum colꞏlectiu mitjançant una 

instalꞏlació pròxima a través de la xarxa.  

La instalꞏlació d’autoconsum donarà abast a 4 edificis de titularitat de l’ajuntament de Bellpuig. Aquests 

edificis son:  

 

 

La generació fotovoltaica s’instalꞏlarà en la coberta del pavelló. Els quatre edificis seran consumidors.   

  

NOM DIRECCIÓ COMPLETA 

Pavelló / zona esportiva Av. Del Riu Corb, s/n - 25250 Bellpuig 

Ajuntament C/ Homenatge a la Vellesa, 6 - 25250 Bellpuig 

Casa de cultura Plaça Sant Roc, 34 - 25250 Bellpuig 

Casal JOIA D'ENVELLIR - Hotel 

entitats 
C/ Mercadal, 5  25250 Bellpuig 
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3 DESCRIPCIÓ  GENERAL DE LA INSTALꞏLACIÓ     

La instalꞏlació fotovoltaica proposta es una instalꞏlació d’autoconsum colꞏlectiu mitjançant una 

instalꞏlació pròxima a través de la xarxa.  

Es tracta d’una instalꞏlació d’autoconsum amb 4 edificis consumidors. Els 4 edificis son de titularitat 

municipal, de l’ajuntament de Bellpuig.  

Els 4 edificis es troben connectats en baixa tensió i a una distància inferior a 500m. 

Es tracta d’una instalꞏlació d’autoconsum colꞏlectiu amb un únic punt de generació. Per dimensionar la 

instalꞏlació de producció s’ha generat un edifici tipus. L’energia consumida d’aquest edifici tipus es la 

suma de la energia consumida per cada edifici consumidor.  

4 DIMENSIONAT DE LA INSTALꞏLACIÓ FOTOVOLTAICA  

4.1 CONSIDERACIONS PRÈVIES 

La instalꞏlació solar s’ha dimensionat pel següent consum energètic, que es la suma dels consums 

energètics dels edificis.  

 Energia consumida total 
[kWh] 

Estimació [kWh] 

 Diürn  Nocturn 

GENER 20.583,00 8.369 12.214 

FEBRER 20.964,00 8.913 12.051 

MARÇ 18.053,50 7.871 10.182 

ABRIL 13.435,50 8.347 5.089 

MAIG  13.532,50 8.156 5.376 

JUNY 22.040,50 13.803 8.238 

JULIOL 27.980,00 17.880 10.100 

AGOST 25.619,00 16.168 9.451 

SETEMBRE 19.700,50 12.643 7.058 

OCTUBRE 12.975,50 6.013 6.962 

NOVEMBRE 18.542,00 8.128 10.414 

DESEMBRE 21.065,00 9.530 11.535 

TOTAL 234.491,00 125.821 108.670 
 

L’edifici del pavelló disposa de coberta tipo dent de serra. L’edifici està orientat al sud-oest, amb una 

orientació de 20 graus.  

Els mòduls fotovoltaics s’instalꞏlaran coplanars, amb la mateixa inclinació que la coberta, de 27 graus.  
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Pel càlcul de la radiació incident s’utilitzen les dades del “Atlas de Radiación Solar a Catalunya”. Els 

valors utilitzats es mostren a continuació. Pel càlcul es consideren els valores per una orientació de 30 

graus i una inclinació de les plaques de 25 graus.    

 

Pel dimensionat de la instalꞏlació es consideren mòduls fotovoltaics de 72 cèlꞏlules policristalꞏlines, amb 

les següents característiques:  

- Model:      HT-325 

- Màxima potència:     325W 

- Tensió de màxima potencia:  37,3V 

- Intensitat de màxima potencia:  8,73A 

- Tensió de circuit obert:    46,0V 

- Corrent de curtcircuit:   9,30A 

- Eficiència de mòdul:   16,7% 

- Tensió màxima del sistema:  1.000/1.500V 

- Protecció fusible recomanada:  15A  

- Dimensions:    992x1.956x40mm 

- Pes:     22,5kg     
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4.2 CÀLCUL NÚMERO DE PLAQUES 

A partir de les dades anteriors es calcula el número de mòduls de la instalꞏlació generadora fotovoltaica. 

- Número de mòduls:  204 unitats 

- Potència pic de placa:  325Wp 

 

- Potència camp fotovoltaic (num. mòduls x potencia pico placa): 66,3kWp 

La instalꞏlació fotovoltaica estarà emplaçada a Bellpuig. Aquest municipi està en una situació on hi ha 

boira de forma ocasional. L’efecte de la boira sobre la producció solar es te en compte en el PR 

(performance ratio) de la instalꞏlació. Es considera un PR lleugerament més baix per compensar l’efecte 

de la boira.    

Es considera un PR del 75%. 

 

A partir de les dades anteriors, i de la radiació solar del punt anterior, es calcula la producció solar 

mensual de la instalꞏlació amb 204 mòduls de 325Wp.  

Mes 
Radiació H (30º,25º) 

[MJ/m2ꞏdia] 
kWh/m2ꞏdia 

Producció diària 
[kWh/dia] 

Producció 
mensual 

[kWh/mes] 

GENER 6,75 1,88 93,23 2.890,27 

FEBRER 10,72 2,98 148,07 4.145,96 

MARÇ 15,86 4,41 219,07 6.791,05 

ABRIL 20,40 5,67 281,78 8.453,25 

MAIG 23,30 6,47 321,83 9.976,77 

JUNY 24,51 6,81 338,54 10.156,33 

JULIOL 24,08 6,69 332,61 10.310,76 

AGOST 21,91 6,09 302,63 9.381,59 

SETEMBRE 17,96 4,99 248,07 7.442,18 

OCTUBRE 12,75 3,54 176,11 5.459,39 

NOVEMBRE 7,98 2,22 110,22 3.306,71 

DESEMBRE 5,51 1,53 76,11 2.359,31 

TOTAL 16,00   2.648,27 80.673,56 
 

A partir de la producció solar mensual i del consumo energètic en horari solar s’obté la següent gràfica.   
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Com s’observa en la gràfica anterior, amb una potència pic instalꞏlada de 66,3kW s’obté una producció 

solar ajustada al consumo energètic. Es tracta d’una instalꞏlació d’autoconsum, per tant el que es pretén 

es que l’autoconsum sigui elevat, minimitzant els excedents.  

Considerant tot el consum diürn dels 4 edificis consumidors i la producció del camp solar s’observa que 

només es produeixen excedents durant l’Abril i el Maig.  

Amb 204 mòduls també s’aconsegueix una bona distribució de les plaques sobre la coberta i un 

repartiment òptim dels mòduls en diferents strings per connectar amb els inversors.   

A partir de la producció solar calculada i del repartiment de l’energia solar produïda s’obté l’aportació 

solar que rep cada edifici consumidor.  

Mes 

Repartiment producció solar per edificis [kWh/mes] 

Casa 
cultura 6% 

Ajuntament 
28% 

Pavelló 
61% 

Casal 5% 

GENER 173,42 809,27 1.763,06 144,51 

FEBRER 248,76 1.160,87 2.529,04 207,30 

MARÇ 407,46 1.901,50 4.142,54 339,55 

ABRIL 507,20 2.366,91 5.156,48 422,66 

MAIG 598,61 2.793,50 6.085,83 498,84 

JUNY 609,38 2.843,77 6.195,36 507,82 

JULIOL 618,65 2.887,01 6.289,56 515,54 

AGOST 562,90 2.626,84 5.722,77 469,08 

SETEMBRE 446,53 2.083,81 4.539,73 372,11 

OCTUBRE 327,56 1.528,63 3.330,23 272,97 

NOVEMBRE 198,40 925,88 2.017,09 165,34 

DESEMBRE 141,56 660,61 1.439,18 117,97 

ANUAL 4.840,41 22.588,60 49.210,87 4.033,68 

0
2.000
4.000
6.000
8.000

10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000

En
er
gí
a 
[k
W
h
]

Comparativa consumo energético diurno ‐ Producción campo 
solar

Consum diürn

Producció FV



Projecte de la instal∙lació fotovoltaica d’autoconsum col∙lectiu mitjançant una instal∙lació pròxima a 
través de la xarxa – Bellpuig 

 
 

 Tècniques Energètiques Urgell, SLU Página 10 

5 DIMENSIONAT ELÈCTRIC   

5.1 INSTALꞏLACIÓ EN CORRENT CONTINUA 

La instalꞏlació en corrent continua es la instalꞏlació que inclou des dels mòduls fotovoltaics fins l’entrada 

en l’inversor.  

La placa solar prevista es una HT SAAE, modelo HT-325, amb les següents característiques: 

- Model:      HT-325 

- Màxima potència:     325W 

- Tensió de màxima potencia:  37,3V 

- Intensitat de màxima potencia:  8,73A 

- Tensió de circuit obert:    46,0V 

- Corrent de curtcircuit:   9,30A 

- Eficiència de mòdul:   16,7% 

- Tensió màxima del sistema:  1.000/1.500V 

- Protecció fusible recomanada:  15A  

- Dimensions:    992x1.956x40mm 

- Pes:     22,5kg     

Per l’inversor, s’escull un inversor KOSTAL PIKO 20, amb les següents característiques: 

Entrada (CC) 

- Potència màxima entrada:   22,6kWp 

- Tensió màxima entrada:   1.000V 

- Tensió d’entrada d’inici:    180V 

- Tensió MPPT màxima:    800V 

- Corrent màxima entrada:   20A 

- Número de MPPT:    3  

- Número entrades CC:    3 

Sortida (CA) 

- Potència nominal de sortida:   20kW 

- Tensió nominal de xarxa:   400V 

- Freqüència nominal de xarxa:   50Hz 

- Corrent nominal de sortida:   29A 

- Corrent màxima de sortida:   32,2A 

Eficiència màxima:     98% 
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En la documentació annexa s’aporten les fitxes tècniques i la documentació dels equips previstos.  

Com s’ha descrit en punts anteriors, la instalꞏlació d’autoconsum prevista estarà formada per 204 

mòduls fotovoltaics de 325Wp cada placa. Aquestes plaques es colꞏlocaran coplanars a la coberta, amb 

una inclinació de 27 graus i una orientació de la coberta de 20 graus.  

La potència pic total instalꞏlada es de 66,3kW.  

La instalꞏlació fotovoltaica disposarà de 3 inversors amb una potència nominal de 20kW per inversor. 

La potència nominal de la instalꞏlació serà de 60kW.  

Les 204 plaques s’uniran en 12 strings de 17 mòduls. A cada inversor se li connectarà 4 strings, per 

tant cada inversor es connectarà a 68 plaques, amb una potència màxima d’entrada instalꞏlada 

l’inversor de 22,1kW. La potència màxima que se li pot connectar a l’inversor es de 22,6kW, pel que 

l’inversor està adaptat al número de mòduls.   

A continuació s’aporten els càlculs per l’inversor tipus. El càlcul es per un inversor. La instalꞏlació estarà 

formada per 3 inversores PIKO 20, i cada inversor tindrà 4 strings de 17 mòduls.   
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Entre els mòduls fotovoltaics i l’inversor es colꞏlocarà un quadre elèctric per la protecció de la instalꞏlació 

en corrent continua.    

Es tracta d’un quadro SOLVER de protecció de strings de panells per a instalꞏlacions fotovoltaiques.   

Es un quadre amb 4 entrades i 3 sortides.  

Entrada de 4 strings amb proteccions amb bases porta fusibles i fusibles 10x38 de 15A gPV 1000Vdc 

en els dos pols. Combinació de 2 strings per l’obtenció de 3 sortides.  

Inclou protector contra sobretensions transitòries tipus 2 fins a 1000Vdc.  

El quadre està muntat en caixa ABB Mistral IP65. Entrades i sortides amb premsaestopes M16.  

El cablejat per a la part CC de la instalꞏlació serà cable solar de 6mm2 de secció, per una tensió de 

1.500V DC, de color negre i vermell, tipus H1Z2Z2-K PRYSUN o equivalent. 
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5.2 INSTALꞏLACIÓ EN CORRENT ALTERNA 

La instalꞏlació en corrent alterna es la que surt dels inversors i va fins al quadre de protecció en CA i 

fins a la TMF10. 

La potència nominal de cada inversor es de 20kW. El cablejat de la sortida de l’inversor fins al quadre 

de protecció en alterna serà de coure 5x16mm2 RZ1-K(AS).  

La màxima distància entre l’inversor i el quadre de protecció CA es de 70m.  

A continuació s’exposen els càlculs per aquesta línia més desfavorable. 

 

Cálculo de la Línea:  

- Tensión de servicio: 400 V. 

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

- Longitud: 70 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  

- Potencia a instalar: 20000 W. 

- Potencia de cálculo: 20000 W. 

 

I=20000/1,732x400x0.8=36.09 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 4x16+TTx16mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y 

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

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

Diámetro exterior tubo: 40 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 52.56  

e(parcial)=70x20000/51.42x400x16=4.25 V.=1.06 % 

e(total)=1.14% ADMIS (6.5% MAX.) 
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Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 

 

La sortida dels 3 inversores s’agruparà en el quadre de proteccions de CA. Aquest quadre disposarà 

de proteccions magnetotérmiques i diferencials per línia d’inversor i magnetotérmic general per la secció 

de sortida.  

Inclou proteccions contra sobretensions. 

Muntat en caixa ABB. Entrades i sortides amb premsaestopes M16. 

 

La sortida del quadre de CA es connectarà amb la TMF10 mitjançant cable 4x50mm2.  

Els càlculs per aquesta línia s’aporten a continuació.  

Cálculo de la Línea:  

- Tensión de servicio: 400 V. 

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

- Longitud: 100 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  

- Potencia a instalar: 60000 W. 

- Potencia de cálculo: 60000 W. 

 

I=60000/1,732x400x0.8=108.26 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 4x50+TTx25mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y 

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

I.ad. a 40°C (Fc=1)  139 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 63 mm. 
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Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 70.33  

e(parcial)=100x60000/48.43x400x50=6.2 V.=1.55 % 

e(total)=1.64% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Aut./Tet. In.: 125 A. Térmico reg. Int.Reg.: 124 A. 

 

En els planós s’adjunta l’esquema unifilar.  

6 FITXES TÈCNIQUES  

A continuació s’aporten les fitxes tècniques dels elements que formen la instalꞏlació fotovoltaica.  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 



R e l i a b l e  S t a t e - o w n e d  E n t e r p r i s e  D e l i v e r  S o l a r  P o w e r  s i n c e  1 9 6 0 s

Shanghai Aerospace Automobile
Electromechanical Co., Ltd.
website: www.ht-saae.com

Factory : 
Lianyungang ShenZhou New Energy Co., Ltd.
Turkey HT Solar Energy Joint Stock Company

325W / 330W / 335W
340W / 345W / 350W

* Copyright@2018V3 Specifications are subject to change without further notification

Polycrystalline
156.75 × 156.75mm

Module Efficiency:
18.0%

No.of Cells:
72 (6 × 12)

Weight:
22.5kg

Dimensions:
1656mm×992mm×40mm

H
IG

H
W

A
Y

* V means 1500V module

HT72-156P
HT72-156P(V ) 
POWER OUTPUT

Design of Water
Leakage Trough

(Optional)

IEC61215: 2016.IEC61730: 2016 Latest Standard
IS09001, IS014001 and OHSAS18001, 

meeting the highest international standards
Strict quality control

Comprehensive and first-rate
certification system

Advanced surface 
treatment， lower 

surface reflection and 
5BB cell design can 
reduce the  series 

resistance and 
improve the  module 

efficiency

PID

2%

All the modules are 
sorted and packaged 

by amperage, reducing 
mismatch losses and 
maximizing system 

output.

Microcrack resistant
Triple EL tested  of 
high quality control.

PID Resistant
Designed for high 

voltage systems of up 
to 1500 VDC,  increas-
ing the string length 
of solar systems and 
saving on BoS costs                             

Entire  module 
certified to with 

stand extreme wind 
(2400 Pa) and snow 

loads (5400 Pa)

Certified to 
withstand dynamic 
mechanical load 

1000 Pascal 

NH3

Ammonia / Salt Mist 
Corrosion resistant

1000Pa
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Y

Mechanical Characteristics

Electrical Charateristricts

NOCT

Information Box

Temperature Characteristics

Warranty

Module

Maximum Power at STC(Pmax)

Open-Circuit Voltage(Voc)

Optimum Operating Current(Imp)

Module Efficiency

Power Tolerance

Maximum System Voltage

Maximum Series Fuse Rating

Operating Temperature

Module
Maximum Power
Open Circuit Voltage （Voc）

Maximum Circuit Current (Imp)
NOCT

Solar Cells
No.of Cells
Dimensions
Weight
Front Glass
Frame
Junction Box
Cable
Connectors

Temperature Coefficient of Pmax

Temperature Coefficient of Voc

Temperature Coefficient of Isc

10-year product warranty

25-year warranty on power output

Specific information is referred
to the product quality guarantee

I-V Curves

Engineering Drawing

Current-Voltage & Power-Voltage Curve
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Voltage (V)

45℃±2℃

HT72-156P / HT72-156P(V)

HT72-156P / HT72-156P(V)

-0.41%/K

-0.32%/K

0.050%/K

0 ~ +5W

1000V / 1500V  DC(IEC)

15A

Added Value from Warranty

22.5kg
1956mm×992mm×40mm

72 (6 × 12)

4mm² (IEC)
IP67  

MC4 / MC4 Compatible
Packaging Configuration 26pcs / box,  572pcs / 40'HQ Container

High transmission tempered glass
Anodized aluminium alloy

1000 W/m2 800 W/m2 500 W/m2

*NOCT：Irradiance 800W/m²，ambient temperature 20℃，wind speed 1 m/s

*STC:Irradiance 1000W/m²，module temperature 25,  AM=1.5
Optional black frame or white frame module according to customer requirements

Better Choice For Higher Efficiency! 
HIGHWAY

325W  /  330W  /  335W  / 340W  /  345W  /  350W
* V means 1500V module

The module recycling should be carried out by the professional institutions at the the end of module life cycle

HT72-156P
HT72-156P(V )

Polycrystalline 156.75 × 156.75mm

γ (Pm)

β (Voc)

α (Isc)

-40 ℃  to + 85 ℃

330W

46.0V

9.26A

38.9V

17.0%

8.49A

335W

46.2V

9.33A

39.3V

8.54A

17.3%

340W

17.5%

8.86A 

38.4V

9.49A 

46.8V

345W

17.8%

8.90A 

38.8V

9.56A 

47.0V 

350W

18.0%

8.95A 

39.2V

9.63A 

47.2V 

242W 
42.7V 
7.48A 
36.2V 
6.70A

250W 
43.5V 
7.67A 
35.6V 
7.01A 

246W 
42.9V 
7.54A 
36.5V 
6.74A

253W 
43.6V 
7.72A 
36.0V 
7.04A 

257W 
43.8V 
7.78A 
36.3V 
7.07A 

325W

45.8V

9.19A

38.6V

16.8%

8.44A

239W 
42.5V 
7.43A 
35.8V 
6.67A

Short Circuit Current (Isc)
Maximum Power Voltage (Vmp)

Optimum Operating Voltage (Vmp)

Short-Circuit Current(Isc)

Designed for high 
voltage systems of up 
to 1500 VDC,  increas-
ing the string length 
of solar systems and 
saving on BoS costs                             

Ground hole
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Ficha técnica
PIKO 20



89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

88
87

η [%]

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pac

Pac,r

98 % max 

Contacto

KOSTAL Solar Electric Iberica S.L.
Edifi cio abm
Ronda Narciso Monturiol y Estarriol, 3
Torre B, despachos 2 y 3
Parque Tecnologico de Valencia
46980 Valencia, Espana
Telefono: +34 961 824 - 934
Fax: +34 961 824 - 931

www.kostal-solar-electric.com

Datos técnicos PIKO 20
 n  Inyección trifásica
 n  Conversión sin transformador
 n  Dispositivo de desconexión CC electrónico integrado
 n  Amplio rango de tensión de entrada
 n Paquete de comunicación integrado de serie con datalogger, servidor web, portal solar y las siguientes 
interfaces: 2x Ethernet, RS485, S0, 4x entradas analógicas (p. ej. para receptor de telemando centralizado 
o PIKO Sensor)

 n  Posibilidad de conexión del PIKO BA Sensor para la medición del consumo doméstico así como para el 
control dinámico de la potencia activa

 n  Contacto de conexión integrado para optimización del autoconsumo
 n  Smart Home y EEBus compatibles
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4Lado de entrada (CC)

Potencia fotovoltaica máx. (cos φ = 1) kWp 22,6
Tensión de entrada nominal (UCC,r) V 680
Tensión de entrada máx. (UCCmáx) V 1000
Tensión de entrada mín. (UCCmín) V 160
Tensión de entrada de inicio (UCCinicio) V 180
Tensión PMP máx. (UPMPmáx) V 800
Tensión PMP mín. para potencia nominal 
CC en el modo de un seguidor (UPMPmín)

V –

Tensión PMP mín. para potencia nomi-
nal CC en el modo de dos seguidores 
(UPMPmín)

V 515

Tensión PMP mín. para potencia nomi-
nal CC en el modo de tres seguidores 
(UPMPmín)

V sym.: 345 / 345 / 345,
unsym.: 450 / 450 / 250

Corriente de entrada máx. (ICCmáx) A sym.: 20 / 20 / 20,
unsym.: 20 / 20 / 10

Corriente de entrada máx. con conexión 
en paralelo (entrada CC1+CC2 / CC3) A 40 / 20

Número de entradas CC 3
Número de seguidores PMP indep. 3

Lado de salida (CA)

Potencia nominal, cos φ = 1 (PCA,r) kW 20
Potencia aparente de salida máx.,  
cos φ, adj

kVA 20

Tensión de salida máx. (UCAmáx) V 264,5
Tensión de salida mín. (UCAmín) V 184
Corriente de salida nominal A 29
Corriente de salida máx. (ICAmáx) A 32,2
Corriente de cortocircuito (Peak / RMS) A 51 / 36,5
Conexión de red 3N~, AC, 400 V
Frecuencia de referencia (fr) Hz 50
Frecuencia de red máx. (fmáx) Hz 51,5
Frecuencia de red mín. (fmín) Hz 47,5
Margen de ajuste del factor de potencia  
cos φCA,r

0,80…1…0,80

Factor de potencia con potencia nominal 
(cos φCA,r)

1

Coeficiente de distorsión armónico máx. % 3

Propiedades del aparato

Necesidad propia stand-by W 2,15

Coeficiente de rendimiento

Coeficiente máx. de rendimiento % 98,0
Coeficiente europeo de rendimiento % 97,3
Coeficiente de rendimiento de adaptación 
PMP % 99,9

Garantía

Garantía (años) 5
Ampliación de la garantía opcional (años) 10 / 15 / 20

Datos del sistema

Topología: sin aislamiento galvánico  
–sin transformador– 

H

Grado de protección según IEC 60529 
viviendas / ventilador IP 65 / IP 55

Categoría de protección según IEC 62103 I
Categoría de sobretensión según IEC 60664-1 
lado de entrada (generador fotovoltaico) II

Categoría de sobretensión según IEC 60664-1 
lado de salida (conexión de red) III

Grado de contaminación 4

Categoría medioambiental  
(montaje a la intemperie)

H

Categoría medioambiental  
(montaje en interior)

H

Resistencia UV H
Sección mínima de cable línea de  
conexión CA mm² 6

Sección mínima de cable línea de  
conexión CC mm² 4

Fusible máx. lado de salida B40, C40
Protección para las personas (EN 62109-2) RCMU/RCCB Typ B
Dispositivo de desconexión autónomo 
electrónico integrado

H

Altura mm 540 (21.26 in)
Ancho mm 700 (27.56 in)
Profundidad mm 265 (10.43 in)
Peso kg 48,5 (106.9 lb)
Principio de refrigeración –convección– –
Principio de refrigeración  
–ventilador regulado–

H

Volumen de aire máx. m³/h 2x84
Nivel de emisión sonora máx. dBA 56
Temperatura ambiente °C -20…60 (-4...140 °F)
Altura de montaje máx. sobre el nivel del mar m 2000 (6562 ft)
Humedad relativa del aire % 4…100
Técnica de conexión lado de entrada SUNCLIX
Técnica de conexión lado de salida –regleta 
de bornes con mecanismo de resorte–

H

Interfaces

Ethernet RJ45 2
RS485 1
S0 1
Entradas analógicas 4
Interface PIKO BA Sensor 1

UCC,r = 680 V

UPMPmáx = 800 V

UMPPmin = 515 V  
(2 seguidores sym)
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Curvas características del coeficiente de rendimiento PIKO 20



Technical information
KOSTAL Smart Energy Meter



KOSTAL Smart Energy Meter: suited to numerous purposes. 

KOSTAL Smart Energy Meter: in combination with KOSTAL solar inverters

Flexible in use

Smart connected

Smart performance

Easy to install

Integrated 3-phase energy 
measurement of up to 63 A

Higher measurement currents 
possible using converter

2 LAN interfaces

2  RS485 interfaces  
(Modbus RTU)

Can be combined with PIKO 4.2-20, 
PIKO EPC, PIKO MP plus, PIKO IQ, 
PLENTICORE plus 

Data display

Functions can be extended via 
software updates

High measurement accuracy

Current sensor and energy 
manager for connecting AC 
batteries

Smart control for multiple-inverter 
connection

Installation in control cabinet on 
top-hat rail

Simple device configuration using 
online interface and preset values

Software is updated via online 
interface

 PIKO IQ / PLENTICORE plus

 n 24-hour home consumption 
measurement

 n Dynamic active power control
 n Pre-configured Modbus RTU 
interfaces (RS485)

 n Multiple-inverter connection with 
KOSTAL solar inverter1 

 n Provision of measurement data 
when using battery functionality in 
combination with PLENTICORE plus

 n Battery on the PLENTICORE plus 
is recharged from additional local 
generators 

 PIKO MP plus

 n 24-hour home consumption 
measurement 

 n Dynamic active power control 
 n Pre-configured Modbus RTU 
interfaces (RS485) 

 PIKO 4.2-20 / PIKO EPC

 n 24-hour home consumption 
measurement 

 n Dynamic active power control 
 n Multiple-inverter connection with 
KOSTAL solar inverter

1) PLENTICORE plus without battery



Technical data KOSTAL Smart Energy Meter

KOSTAL Smart Energy Meter 1

S
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Process data    ARM9 processor with 450 MHz,  
DDR2 RAM with 128 Mbyte eMMC Flash 4 GByte

Operating system Embedded Linux with integrated TCP/IP stack

LAN interfaces for Modbus TCP 2 x (10/100 Mbit)

RS485 interfaces for Modbus RTU 2 x (half-duplex, max. 115 200 baud)

Rated voltage V max. 230/400 V~

Operating voltage V 110/230 V~ ± 10%

Frequency range Hz 50/60 ± 5 %

Self-consumption - voltage path per phase VA < 0.01

Self-consumption - current path per phase VA < 2

Self-consumption - entire device W < 5

Current (rated current/limiting current) A 5 / 63 3

Starting current mA < 25

Product standards EN 61010, EN 50428, EN 60950

M
ea

su
re

m
en

t a
cc

ur
ac

y 
2

Voltage % ± 0.5

Current % ± 0.5

Active power % ± 1.0

Apparent power % ± 1.0

Reactive power % ± 1.0

Power factor % ± 1.0

Active energy / reactive energy  
according to IEC 62053-22 / -23 (typical) Class 1

M
ec

ha
ni

ca
l d

at
a

Housing material Fibreglass-reinforced polyamide

Incandescent wire test according to IEC 695-2-1 Yes

Protective class II

Protection class IP2X

Weight kg 0.3

Dimensions (H/W/D) mm 88 x 70 x 65

Connection cross-section (mechanical, e.g. for connecting 
external transformers) mm² 10-25 (1.5-25)

Torque for screw terminals Nm 2

C
on

di
tio

ns

Ambient temperature °C -25 ... 45

Storage temperature °C -25 ... 70

Relative humidity (non-condensing) % Up to 75% as an annual average
Up to 95% on up to 30 days/year

Max. height above sea level for operation m 2000

Subject to technical changes. Errors excepted. You can find current information at www.kostal-solar-electric.com. Manufacturer: KOSTAL Industrie Elektrik GmbH, Hagen, Germany

1) 2-year warranty
2) Accuracy class according to IEC 61557-12 With reference to measuring value, Energy Manager.  
   If using external converters, the particular measurement accuracy must be taken into account. If using current sensors via the sensor bar, subject to the power factor the accuracy of the active power is class 2.
3) Limiting current IN / phase 63 A. Higher currents possible via converter.
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KOSTAL Solar Electric GmbH 
Hanferstr. 6 
79108 Freiburg i. Br. 
Germany 
Tel.: +49 761 47744 - 100 
Fax: +49 761 47744 - 111

KOSTAL Solar Electric Ibérica S.L. 
Edificio abm 
Ronda Narciso Monturiol y Estarriol, 3 Torre 
B, despachos 2 y 3 
Parque Tecnológico de Valencia 
46980 Valencia 
Spain 
Tel.: +34 961 824 - 934
Fax: +34 961 824 - 931 

KOSTAL Solar Electric France SARL 
11, rue Jacques Cartier 
78280 Guyancourt 
France 
Tel.: +33 1 61 38 - 4117 
Fax: +33 1 61 38 - 3940

KOSTAL Solar Electric Hellas Ε.Π.Ε. 
47 Steliou Kazantzidi st., P.O. Box: 60080 1st 
building – 2nd entrance 
55535, Pilea, Thessaloniki 
Greece 
Tel.: +30 2310 477 - 550 
Fax: +30 2310 477 - 551

KOSTAL Solar Electric Italia Srl 
Via Genova, 57 
10098 Rivoli (TO) 
Italy 
Tel.: +39 011 97 82 - 420 
Fax: +39 011 97 82 - 432

KOSTAL Solar Elektrik Turkey 
Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad.
No:3 (B Blok), Ağaoğlu My Office 212
Kat:16, Ofis No:269
Bağcılar - İstanbul / Turkey
Tel.: +90 212 803 06 24 
Fax: +90 212 803 06 25

www.kostal-solar-electric.com
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1.- OBJECTE DE L’ESTUDI 

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Higiene estableix, durant la construcció d’aquesta obra, les 

previsions respecte a la prevenció de riscs d’accidents i malalties professionals, així com les 

derivades dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les instalꞏlacions 

preceptives d’higiene i benestar dels treballadors. 

 

Així mateix, servirà per a fixar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora, per dur a terme les 

seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscs professionals, facilitant el seu 

desenvolupament, sota control de la Direcció Facultativa, d’acord amb el Real Decret 1.627/1997, 

de 24 d’octubre, per al qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 

construcció, i en el que a més a més, s’implanta l’obligatorietat d’incloure un Estudi de Seguretat i 

Salut, en projectes d’edificacions i obra pública. 

 

1.1.- JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI 

D’acord amb l’establert en l’Article 4, del R. D. 1.627/97, de 24 d’octubre, per les característiques de 

l’obra en qüestió, és d’obligat compliment la redacció d’un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, per 

tal de complir els següents requisits: 

 El pressupost de l’execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 450.000 EUROS. 

 No s’implantarà en cap moment a més de 20 treballadors de forma simultània. 

 El volum de ma d’obra estimada serà inferior a 500 dies. 

 No es tracta d’obres per a túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

 

2.- CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES 

2.1.- DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

Les obres a realitzar queden descrites en els capítols corresponents de la memòria d’aquest 

document. 

 

2.2.- UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPOSEN LES OBRES 

Les unitats constructives que composen les obres són les següents: 

 Instalꞏlacions elèctriques 
 

2.3.- RISCOS 

2.3.1.- Riscos professionals 

Els riscos professionals que s’han identificat, són els següents: 
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Caigudes a diferent nivell: 

 Esllavissades 

 Caiguda de materials 

 Talls, punxades i cops amb màquines, eines i materials 

 Projecció de partícules als ulls 

 Caigudes al mateix nivell 

 Dermatitis per contacte amb formigons 

 Electrocucions 

 Incendis i explosius 

 Atropellaments i bolcs 

 Pols i sorolls 

 

2.3.2.- Riscos de danys a tercers 

Seran els corresponents a l’estada en el recinte de personal aliè a l’obra, així com per la circulació 

de vehicles en els accessos a la mateixa, considerant-se: 

Caigudes al mateix nivell: 

 Atropellaments 

 Caigudes d’objectes 

 

2.4.- PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS 

2.4.1.- Proteccions individuals 

2.4.1.1.- Protecció del cap: 

 Cascs, per a totes les persones que participin en les obres, inclosos els visitants. 

 Ulleres contra impactes i anti-pols. 

 Mascaretes anti-pols. 

 Filtres per a mascaretes 

 Protectors auditius 

 

2.4.1.2.- Protecció del cos: 

 Cinturons de seguretat, els quals s’adaptaran als riscos específics per a cada tipus de treball. 

 Cinturó antivibrador. 

 Granotes de treball; es tindrà en compte la reposició durant el període de l’obra, segons el 

Conveni Colꞏlectiu Provincial. 

 Vestits impermeables. 

 Davantals de cuir. 
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2.4.1.3.- Protecció d’extremitats superiors: 

 Guants de goma fins, per a paletes i operaris que treballin amb formigó. 

 Guants de cuir anti-talls per la manipulació de materials i objectes. 

 Guants dielèctrics per a la utilització en baixa tensió. 

 

2.4.1.4.- Protecció d’extremitats inferiors: 

 Botes d’aigua, d’acord amb la MT-27. 

 Botes de seguretat classe III. 

 

2.4.2.- Proteccions colꞏlectives 

2.4.2.1.- Senyalització general: 

 Senyals d’STOP en les sortides de vehicles. 

 Obligatorietat de l’ús del casc, cinturó de seguretat, ulleres, màscares, protectors auditius, 

botes i guants. 

 Riscos elèctrics, caiguda d’objectes, caiguda a diferents nivells, maquinària pesada en 

moviment, càrregues suspeses, incendi i explosions. 

 Entrada i sortida de vehicles. 

 Prohibida l’entrada a tota persona aliena a l’obra, prohibit fer foc i prohibit fumar. 

 Senyal informativa de localització de la farmaciola i de l’extintor. 

 Cinta de balissament. 

 

2.4.2.2.- Instalꞏlació elèctrica: 

 Conductor de protecció i pica o placa de posta a terra. 

 Interruptors diferencials de 30mA de sensibilitat per a enllumenat i de 300mA per a força 

motriu. 

 

2.4.2.3.- Excavacions: 

 Senyalització: s’utilitzaran cintes de balissament indicatives del risc de caiguda a diferent 

nivell. 

 

2.4.2.4.- Obres de fàbrica: 

 Plataformes metàlꞏliques en voladís per a descàrrega de materials a les plantes. 

 Rets horitzontals en buits i verticals. 

 Baranes. 
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2.4.2.5.- Protecció contra incendis 

 S’utilitzaran extintors portàtils. 
 

 
2.4.3.- Formació 

Per tal d’obtenir una major seguretat en l’obra, s’impartirà formació en matèria de seguretat i higiene 

en el treball al personal de la mateixa. 

 

2.4.4.- Medicina preventiva i primers auxilis 

2.4.4.1.- Farmaciola 

En les instalꞏlacions annexes es disposarà de farmaciola, la qual estarà al servei del personal que 

està treballant a l’obra, amb el material específic d’acord amb l’Ordenança General de Seguretat i 

Higiene en el Treball. 

 

2.4.4.2.- Assistència a ferits 

S’informarà a tot el personal de l’obra de la situació dels diferents Centres Mèdics (Serveis propis, 

Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on seran traslladats els ferits per a un 

tractament més ràpid i efectiu. Es necessari disposar a l’obra, i en lloc ben visible, d’una llista de 

telèfons i direccions dels Centres atorgats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per tal de 

garantir un transport ràpid dels possibles accidentats als centres d’assistència. 

 

2.4.4.3.- Reconeixement mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, haurà de passar un reconeixement mèdic previ al 

treball, i que es repetirà en el període d’un any. 

 

3.- DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 

3.1.- NORMATIVA VIGENT 

 Real Decret 1.627/1.997, de 24 d’octubre, per al qual s’estableixen disposicions mínimes de 

seguretat i salut en les obres de construcció. 

 Real Decret 485/1.997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de 

senyalització de seguretat i salut en els llocs de treball. 

 Real Decret 486/1.997, de 14 d’abril, per al qual s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut en els llocs de treball. 

 Llei 31/1.995, de 8 de novembre de 1.995, sobre Prevenció de Riscos Laborals. Estatut dels 

treballadors. 

 Ordenança general de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71). 
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 Pla Nacional d’Higiene i Seguretat en el Treball (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-3-71). 

 Comitès de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 432/71, 11-3-71) (B.O.E. 16-3-71). 

 Reglament de Seguretat i Higiene en la indústria de la Construcció (O.M. 20-5-52) (B.O.E. 

15-6-52). 

 Reglament dels serveis Mèdics d’Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-59). 

 Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 5/7/8/9-9-

70). 

 Homologació de medis de protecció personal dels treballadors (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-

74). 

 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73). 

 Reglament d’aparells elevadors per a obres (O.M. 23-5-77) (B.O.E. 14-6-77). 

 Conveni Colꞏlectiu Provincial de la Construcció. 

 Ordre 26-8-40. Ilꞏluminació dels centres de treball. 

 Ordre 31-7-44. Normes sobre intervenció del Ministeri de Treball en propaganda relativa a 

la prevenció d’accidents. 

 Ordre 27-4-46. Dotació de prendes de protecció a treballadors menors de 21 anys. 

 Decret 22-6-56. Reglament d’Accidents de Treball (parcialment vigents). 

 Ordre 31-10-73. Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament Electrotècnic de 

Baixa Tensió. 

 Ordre del 9-12-75. Regula la relació entre els Jurats d’Empreses i els Comitès de Seguretat 

i Higiene en el Treball. 

 Decret 17-3-82. Estructura i competències de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el 

Treball. 

 Real Decret 29-7-83. Regulació de la Jornada de treball, jornades especials i de descans. 

 Real Decret 9-5-86. Norma sobre senyalització de seguretat en els centres i locals de treball. 

 Altres disposicions oficials relatives a la Seguretat i Higiene i Medicina en el Treball que 

poden afectar als treballadors que es realitzin en la obra. 

 Obligatorietat d’inclusió d’un Estudi de Seguretat i Higiene en el Treball en els projectes 

d’edificació i obres públiques. (Real Decret 555/1986 21-2-86) (B.O.E. 21-3-86). 

 

4.- CONDICIONS DELS MEDIS DE PROTECCIÓ 

Totes les peces de vestir de protecció del personal o elements de protecció colꞏlectiva, tindran fixat 

un període de vida útil, rebutjant al finalitzar el mateix. 

Quan per circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada 

prenda o equip, es reposarà el mateix, independentment de la duració prevista o de la data 

d’entrega. 

Tota prenda o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per al qual fou 

concedida (per exemple, per un accident), serà rebutjat i bescanviat al moment. 
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Totes aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més folga i tolerància de les admeses pel 

fabricant, seran bescanviades immediatament. L’ús d’una prenda o equip de protecció mai 

representarà un risc en si mateix. 

 

4.1.- PROTECCIONS PERSONALS 

 Tot element de protecció personal s’ajustarà a les Normes d’Homologació del Ministeri de 

Treball (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), sempre que existeixin en el mercat. 

 En els casos en que no existeixi Norma d’Homologació Oficial, serà de qualitat adequada a 

les seves respectives presentacions. 

 

4.2.- PROTECCIONS COL.LECTIVES 

4.2.1.- Tanques autònomes de limitació i protecció 

Hauran de tenir un mínim de 90 cm d’altura i estaran construïdes a base de tubs metàlꞏlics. 

 

4.2.2.- Xarxes perimètriques 

La protecció del risc de caiguda al buit per el perímetre, es realitzarà mitjançant la utilització de 

xarxes, l’extrem inferior de les quals s’ancorarà amb agulles de garfi d’acer forjat. Les xarxes seran 

de poliamida, protegint les plantes de treball. La corda de seguretat serà d’un mínim de 10 mm de 

diàmetre i els mòduls de la xarxa estaran lligats entre sí amb una corda de poliamida de 3 mm de 

diàmetre, com a mínim. Es protegirà el desencofrat mitjançant xarxes de la mateixa qualitat, 

ancorades en els perímetres dels forjats. 

 

4.2.3.- Malles 

Els buits interiors es protegiran amb una malla de resistència adient. 

 

4.2.4.- Baranes 

Les baranes envoltaran el perímetre de la planta desencofrada. Haurà de tenir la suficient resistència 

per a garantir la retenció de les persones. 

 

4.2.5.- Cables de subjecció de cinturó de seguretat i els ancoratges respectius 

Haurà de tenir la suficient resistència per a suportar els esforços a què poden ser sotmesos, d’acord 

amb la seva funció protectora. 
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4.2.6.- Plataformes de treball, bastides i passarelꞏles 

Les plataformes de treball, bastides i passarelꞏles hauran de tenir com a mínim 60 cm d’amplada, i 

estar situades a més de 2 m del terra, previstes de baranes o un altre sistema de protecció 

equivalent. Les baranes seran resistents, tindran una altura mínima de 90 cm i disposaran d’un 

cantell de protecció, un passamà i una protecció intermitja que impedeixi el pas o la relliscada dels 

treballadors. 

 

Les bastides hauran de projectar-se, construir-se i mantenir-se de manera que s’eviti l’esfondrament 

o el desplaçament accidental. Les bastides mòbils, disposaran de mecanismes adients per 

assegurar-se contra desplaçaments involuntaris. 

 

4.2.7.- Escales de ma 

Les escales de ma compliran les condicions de disseny i utilització assenyalades en el Real Decret 

486/1997, de 14 d’abril, havent d’estar equipades dels elements de suport i subjecció necessaris 

(capçals antilliscants) per a què la seva utilització no suposi un risc de caiguda per lliscament o 

desplaçament, essent a més a més, suficientment resistents per evitar caigudes per trencament de 

les mateixes. 

Les escales de ma simples es colꞏlocaran formant un angle de 75 graus amb l’horitzontal, i quan 

s’utilitzin per accedir a llocs elevats els seus travessers hauran de perllongar-se almenys 1 m per 

damunt d’aquests. 

 
4.2.8.- Extintors 

Seran de pols polivalent antibrasa, i hauran de revisar-se periòdicament. 

 

4.3.- NORMES TÈCNIQUES D’HOMOLOGACIÓ 

 MT-  1. Casc de seguretat no metàlꞏlic. B.O.E. núm. 312 de 30-12-74. 

 MT-  2. Protectors auditius. B.O.E. núm. 209 de 1-9-75. 

 MT-  3. Pantalons per a soldadors. B.O.E. núm. 210 de 2-9-75. 

 MT-  4. Guants aïllants d’electricitat. B.O.E. núm. 211 de 3-9-75. 

 MT-  5. Calçat de seguretat contra riscs mecànics.  

 MT-  7. Adaptadors facials. B.O.E. núm. 214 de 6-9-75. 

 MT-  8. Equips de protecció personal de vies respiratòries: Filtres mecànics. 

 MT-  9. Mascaretes antifiltrants. B.O.E. núm. 216 de 9-9-75. 

 MT-11. Guants de protecció davant d’agressions químics. 

 MT-13. Cinturons de seguretat: subjecció. B.O.E. núm. 210 de 2-9-77. 
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 MT-16. Ulleres tipus universal com a protecció contra impactes. B.O.E. núm. 196 de 17-8-

78 

 MT-17. Oculars protectors contra impactes. B.O.E. núm. 216 de 9-9-78. 

 MT-18. Oculars filtrants per a pantalles de soldador. B.O.E. núm. 33 de 7-2-79. 

 MT-19. Cubrefiltres i vidres per a pantalles soldador. B.O.E. núm. 148 de 21-6-79. 

 MT-20. Equips semiautomàtics d’aire fresc amb mànega d’aspiració. B.O.E. núm. 184 de 3-

8-81. 

 MT-21. Cinturons de suspensió. B.O.E. núm. 64 de 16-3-81. 

 MT-22. Cinturons de caiguda. B.O.E. núm. 65 de 17-3-81. 

 MT-24. Equips semiautomàtics d’aire fresc amb mànega a pressió. B.O.E. núm. 184 de 3-

8-81. 

 MT-25. Plantilles de protecció davant de riscos de perforació. B.O.E. núm. 245 de 13-10-81. 

 MT-26. Aïllament d’eines manuals utilitzades en treballs elèctrics de B.T. B.O.E. núm. 243 

de 10-8-81. 

 MT-27. Bota impermeable a l’aigua i la humitat. B.O.E. núm. 305 de 22-12-81. 

 MT-28. Dispositius personals utilitzats en les operacions d’elevació i descens. Dispositius 

anticaigudes. B.O.E. núm. 299 de 14-12-82. 

 
 

5.- SERVEIS DE PREVENCIÓ 

5.1.- SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I HIGIENE 

L’empresa constructora disposarà d’assessorament tècnic en matèria de seguretat i higiene. 

 

5.2.- SERVEI MÈDIC 

L’empresa constructora disposarà d’un servei mèdic d’empresa propi o mancomunat. 

 

5.3.- VIGILANT DE SEGURETAT I COMITÈ DE SEGURETAT 

Al no comptar la mà d’obra amb un nombre suficient de treballadors per a constituir el Comitè de 

Seguretat, es nombrarà un vigilant de Seguretat per al qual les seves obligacions i normes d’actuació 

són les que s’assenyalen en l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball, en el seu 

article núm. 9. 

 

5.4.- INSTAL.LACIONS MÈDIQUES. 

Les farmacioles es revisaran mensualment i es bescanviaran de nou. 
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5.5.- INSTAL.LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR 

Tenint en compte la curta duració de les obres a realitzar, i la proximitat de les instalꞏlacions ja 

existents, l’entitat posarà a disposició del personal que estigui treballant en l’obra, les dependències 

necessàries per al seu ús com a vestuaris i serveis. 

 

5.6.- PLA DE SEGURETAT I HIGIENE 

El constructor estarà obligat a la redacció d’un pla de Seguretat i Higiene adaptant aquest estudi als 

seus medis i mètodes constructius. 

Aquest pla serà aprovat expressament per la Direcció Facultativa de l’Obra, la qual en controlarà 

l’aplicació pràctica. 

 

5.7.- SEGURETAT I HIGIENE EN LES INSTAL.LACIONS A CONSTRUIR 

5.7.1.- Generalitats 

Totes les instalꞏlacions hauran de complir la legislació vigent en matèria de seguretat i higiene en el 

treball, en tots aquells aspectes en que sigui d’aplicació. 

 

5.7.2.- Sòls, sostres i parets 

Els paviments seran antilliscants, presentaran una homogeneïtat i no existiran discontinuïtats (buits, 

cordons,...) que puguin provocar caigudes del personal, i en cas d’existir estaran perfectament 

senyalitzats. 

Les parets i sostres no presentaran elements amb males subjeccions, de manera que puguin caure 

per si sols. 

 

5.7.3.- Sorolls 

El nivell de soroll serà inferior als 80 dB a l’exterior dels locals que allotgin màquines amb el que 

assegurarà l’aïllament adequat en aquests locals, per tal d’evitar la transmissió de sorolls i vibracions 

a l’exterior. 

Sí no és possible aconseguir el nivell de soroll esmentat anteriorment, s’utilitzaran obligatòriament 

dispositius de protecció personal d’acord amb l’article 31 de l’Ordenança General de Seguretat i 

Higiene en el Treball (així com taps, auriculars,...). 

 

5.7.4.- Colors de seguretat 

La significació i coloració dels colors de seguretat es regirà per la Norma UNE-1.115. 
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1. EXECUCIÓ DEL PROJECTE  

El Projecte s’executarà d’acord amb els plànols i pressupostos, atenint-se a més a les condicions que 

cregui convenients la Direcció Facultativa pel que fa a muntatge fent referència a interpretacions 

tècniques i a la manera i l’ordre d’execució dels treballs. 

Les instalꞏlacions es realitzaran tenint en compte les bones pràctiques d’instalꞏlació, les quals 

condueixen a obtenir un bon funcionament de les mateixes durant el seu període de vida. Es tindrà una 

cura especial en aquelles zones que una vegada muntats els aparells, sigui difícil la reparació de 

qualsevol errada que s’hagi tingut en el muntatge.  

L’empresa instalꞏladora seguirà els criteris exposats en aquest document de projecte. El muntatge de 

les instalꞏlacions s’ajustarà als plànols i condicions del projecte. Quan en l’obra sigui necessari fer 

modificacions, es solꞏlicitarà el permís del director d’obra, tanmateix qualsevol substitució dels aparells 

o materials indicats en el projecte per altres de similar qualitat haurà de ser autoritzada per la Direcció 

d’Obra, la qual valorarà les modificacions pressupostàries que els esmentats canvis produeixin i 

autoritzarà l’increment o la deducció que correspongui. En cap cas s’admetrà substitucions d’aparells o 

materials per altres que segons el criteri de la Direcció d’Obra siguin d’inferior qualitat  que els indicats 

en el projecte. 

Abans de començar els treballs de muntatge, l’empresa instalꞏladora haurà d’efectuar el replanteig de 

tots i cadascun dels elements de la instalꞏlació. El replanteig haurà de disposar de l’aprovació del 

director de la instalꞏlació. 

Durant la instalꞏlació de la maquinària, l’instalꞏlador protegirà adequadament tots els aparells i 

accessoris instalꞏlant taps a les canonades que vagin a quedar obertes durant cert temps. 

Les obertures de connexió de tots els aparells i equips hauran d’estar protegides durant el transports, 

emmagatzemats i muntatge, fins que no es procedeixi en la seva unió. 

Una vegada acabat el muntatge, es realitzarà una neteja general de tots els equips. 

Els envoltalls metàlꞏlics i proteccions s’asseguraran amb fermesa, però al mateix temps seran fàcilment 

desmuntables. La seva construcció i subjecció serà tal que no produeixin vibracions o sorolls molestos. 

 

2. CONDICIONS GENERALS DE CARÀCTER FACULTATIU 

2.1. De les obligacions i drets de l’instalꞏlador 

Presència en l’execució del projecte 

L’Instalꞏlador o bé un autoritzat per ell, haurà d’estar present en el lloc de l’execució del projecte, no 

podrà absentar-se sense previ coneixement de la Direcció Facultativa ni sense notificar-li prèviament 

la persona que l’ha de representar. Quan no compleixi el que s’ha establert anteriorment, es donaran 
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com a bones les notificacions que es facin a la persona de més categoria dels empleats o operaris de 

qualsevol branca, que com a dependents de la Contracta, intervinguin en l’execució del projecte. 

Presència del Instalꞏlador  

L’Instalꞏlador haurà de presentar-se en l’indret d’execució del projecte, sempre que la Direcció 

Facultativa ho demani. 

Interpretació del projecte 

Correspon exclusivament a la Direcció designar la interpretació tècnica del projecte i la conseqüent 

expedició d’ordres complementàries, gràfiques o escrites, per al seu desenvolupament. La Direcció 

podrà ordenar, abans de la seva execució, les modificacions de detall del projecte que cregui 

convenients, sempre i quan no alterin les línies generals d’aquest, no excedeixin la garantia tècnica 

exigida, i siguin raonablement aconsellades per eventualitats donades durant l’execució del treball o 

per millores que es creguin convenients d’introduir.  

Les reduccions que es puguin originar en el global del projecte seran acceptades pel Instalꞏlador. 

També correspon a la Direcció, apreciar les circumstàncies que, a instància de l’Instalꞏlador, facin 

necessària la substitució de material de difícil adquisició per altres d’utilització similar, encara que siguin 

de diferent qualitat i naturalesa, i de fixar l’alteració de preus que en aquest cas s’estimi raonable. 

L’Instalꞏlador no podrà fer per ell mateix ni la més petita de les alteracions de cap part del projecte sense 

l’autorització escrita de la Direcció de l’obra. 

Reclamacions contra les ordres de l’Enginyer Tècnic 

Les reclamacions que l’Instalꞏlador vulgui fer contra les ordres donades per la Direcció Facultativa, 

només podrà presentar-les ell mateix, davant la propietat, si són d’ordre econòmic, i d’acord amb les 

condicions estipulades en el plecs de condicions corresponent.  

Contra disposicions d’ordre tècnic o facultatiu de la Direcció, no s’admetrà cap reclamació, podent 

l’Instalꞏlador salvar la seva responsabilitat, si ho creu oportú, mitjançant una exposició raonada dirigida 

a la Direcció, persona que podrà limitar la seva resposta a l’acusament de rebut, que sempre serà 

obligatori per aquesta mena de reclamacions. 

Recusació per part del Instalꞏlador del personal anomenat per l’Enginyer Tècnic 

L’Instalꞏlador no podrà recusar els enginyers o personal de qualsevol tipus, els quals depenguin de la 

Direcció o del Promotor, encarregats de la vigilància dels treballs, ni demanar que per part de la 

Propietat es designin altres Facultatius per als reconeixements.  

Quan es cregui perjudicat pels resultats d’aquests, procedirà d’acord amb el què s’hagi estipulat en 

l’apartat precedent, sense que per aquest motiu es pugui interrompre o perjudicar la marxa dels treballs. 

Obligació del Instalꞏlador 
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L’Instalꞏlador està obligat a realitzar, en general, tot el que sigui necessari per la bona instalꞏlació encara 

que no estigui taxativament expressat en el plec de condicions, sempre que sigui ordenat per la Direcció 

i dins dels límits de possibilitats que els pressupostos determinin per cada unitat d’equip i tipus 

d’execució. L’Instalꞏlador s’obliga, si així ho exigís la Propietat, a destinar a compte seu, un vigilant 

permanent que prestarà els seus serveis d’acord amb les ordres rebudes per la Direcció. 

Si l’Instalꞏlador, sent la seva obligació, no atén a la conservació dels aparells durant el termini de 

garantia, en el cas de que l’equip no hagi sigut utilitzat pel Propietari abans de la recepció definitiva, la 

Direcció, en representació del Propietari, procedirà a disposar tot el que sigui precís perquè s’atengui a 

la guarderia, neteja i tot el que fos necessari per la seva bona conservació, abonant-se tot això per 

compte de la Contracta. A l’abonar l’Instalꞏlador l’equip, tant per bona finalització de les obres, com en 

el cas de rescissió del contracte, està obligat a deixar-lo apunt per la seva utilització en el termini que 

la Direcció fixi. Després de la recepció provisional de l’equip i en el cas de que la conservació del mateix 

corri a càrrec del Instalꞏlador, no haurà d’haver-hi en l’obra més eines, útils, materials, etc., que els 

indispensables per la seva guarderia i neteja i pels treballs que fos precís executar. En tot cas, està 

obligat l’Instalꞏlador a revisar i reparar l’equip, durant el termini expressat.  

No s’admetran millores en l’execució més que en el cas en que la Direcció hagi ordenat per escrit 

l’execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells 

previstos en el contracte. 

 

2.2. Del projecte i de la seva execució 

Inici i final de l’execució del projecte  

L’Instalꞏlador iniciarà les tasques d’instalꞏlació dins del termini establert per la propietat i la Direcció, 

havent de deixar-les acabades en el termini improrrogable que en aquell es determini. No obstant, es 

podrà concedir pròrroga raonable a petició de l’Instalꞏlador per causes justificades i de força major. 

Obligatòriament i per escrit, l’Instalꞏlador haurà de donar compte a la Direcció del començament dels 

treballs, abans de transcórrer vint-i-quatre hores del seu inici. 

Replantejament del projecte  

Abans de començar l’execució del projecte, es farà un replantejament en presència de l’Instalꞏlador o 

de la persona que el representi. Tenint la conformitat amb el projecte, s’haurà de començar el procés 

de fabricació. Durant el seu transcurs, s’executaran tots els replantejaments parcials que siguin 

necessaris. Del general, s’aixecarà acta. El subministrament i la despesa del material i del personal que 

ocasionin els replantejaments corresponen sempre a l’Instalꞏlador, el qual està obligat a procedir en 

aquestes operacions amb subjecció al què està prescrit en els plecs de Condicions Generals i 

Particulars i seguint les instruccions de la Direcció, sense l’aprovació del qual no podran continuar-se 

els treballs. 



Projecte de la instal∙lació fotovoltaica d’autoconsum col∙lectiu mitjançant una instal∙lació pròxima a 
través de la xarxa – Bellpuig 

 
 

 Tècniques Energètiques Urgell, SLU Página 39 

Condicions generals de l’execució dels treballs  

Tots els treballs s’executaran amb estricte subjecció al Projecte que hagi servit de base a la Contracta, 

a les modificacions d’aquest que prèviament hagin sigut aprovades, i a les ordres i instruccions que 

sota la seva responsabilitat i per escrit, entregui la Direcció a l’Instalꞏlador, sempre i quan aquestes 

s’ajustin a les xifres a les que ascendeixin els pressupostos aprovats. L’Instalꞏlador notificarà a la 

Direcció sobre l’avanç del projecte.  

Subcontractes o contractes parcials 

La Direcció haurà de conèixer els noms dels subcontractistes que intervinguin parcialment durant el 

procés, el qual notificarà la seva aprovació.  

Modificacions  

La Direcció té la facultat de modificar qualsevol tipus d’equip durant l’execució, verificant l’augment o la 

disminució dels preus oportuns, sempre i quan el conjunt de les indicades modificacions no suposi 

augmentar el pressupost. 

Ús dels materials i aparells  

No es procedirà a l’ús i colꞏlocació dels materials i dels aparells sense que hagin sigut examinats i 

acceptats per la Direcció, en els termes que prescriuen els Plecs de Condicions, disposant a l’efecte 

l’Instalꞏlador les mostres i els models necessaris, classificats prèviament, per poder efectuar amb ells 

les comprovacions, assaigs, o proves prescrites en el Plec de Condicions vigent. Les despeses que 

ocasionin els assaigs, anàlisis, proves, etc.. ja indicades aniran a càrrec de l’Instalꞏlador.  

Quan els materials o aparells no fossin de la qualitat requerida o no estiguessin perfectament preparats, 

la Direcció donarà ordre a l’Instalꞏlador perquè els canviï per altres que s’ajustin a les condicions 

requerides pel Plec de Condicions o, a falta d’aquest de la Direcció.  

Mitjans auxiliars  

Anirà a compte i risc de l’Instalꞏlador les bastides, cintes, màquines i demés mitjans auxiliars que per la 

deguda marxa i execució dels treballs es necessitin, no recaient, per tant, en el Propietari cap 

responsabilitat per a qualsevol avaria o accident personal que pugui succeir en el procés de muntatge 

i instalꞏlació per insuficiència d’aquests mitjans auxiliars.  

Correran, tanmateix, a compte i risc de l’Instalꞏlador els mitjans auxiliars de protecció i senyalització de 

la zona de treball, com són les reixes, elements de protecció provisionals, senyals lluminoses, etc. i 

totes les necessitats per a evitar els accidents previsibles en funció de l’estat dels equips, i d’acord amb 

la legislació vigent. 
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2.3. Recepció dels equips 

Recepció provisional  

Una vegada finalitzats i instalꞏlats els equips es farà la recepció provisional, acte en el qual es practicarà 

un degut reconeixement per part de la Direcció i el Propietari en presència de l’Instalꞏlador, aixecant 

acta i començant des d’aquest dia a transcorre el termini de garantia si els equips haguessin estat 

admesos. Quan els equips no estiguin en estat de ser admesos es farà constar en acta i es donarà a 

l’Instalꞏlador les oportunes instruccions per corregir els defectes observats, fixant-se un termini per 

solucionar-ho, expirat el qual es durà a terme el nou reconeixement amb l’objectiu de procedir a la 

recepció provisional dels equips. 

Conservació dels aparells rebuts provisionalment 

Les depeses de conservació durant el termini de garantia compresos entre les recepcions parcials i la 

definitiva, aniran a càrrec del Instalꞏlador. Si l’equip fos utilitzat abans de la recepció definitiva, la neteja, 

vigilància i les reparacions causades pel seu ús, aniran a càrrec de la Propietat; i les reparacions de 

vicis de construcció o per defecte en les instalꞏlacions, aniran a càrrec de l’Instalꞏlador. 

En cas de dubte, serà jutge inapelꞏlable la Direcció sense que contra la seva resolució es pugui 

interposar recurs. 

Recepció definitiva  

La recepció definitiva es verificarà, després de transcórrer el termini de garantia, de la mateixa manera 

i amb les mateixes formalitats que amb la provisional. A partir d’aquesta data, si bé finalitzarà l’obligació 

del Instalꞏlador de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la normal conservació dels 

equips, quedaran subsistents totes les responsabilitats que puguin incloure-li per desperfectes ocults o 

deficiències de causa dolorosa.  

De les recepcions de treball on la Contracta hagi sigut rescindida  

En els contractes rescindits tindran lloc les dues recepcions, la provisional en primer lloc i la definitiva 

quan hagi transcorregut el termini de garantia pels treballs acabats per complert i rebuts 

provisionalment. Per la resta de treballs que no estiguin inclosos en el cas anterior, i sigui quin sigui 

l’estat d’avançament en que es trobi, es farà sense pèrdua de temps una sola i definitiva recepció.  

2.4. Facultats de la Direcció del Projecte 

A més de totes les facultats particulars que corresponen a la Direcció Facultativa, expressades en els 

articles precedents, és missió especifica seva la direcció i la vigilància dels treballs que es realitzin en 

els aparells, i tot això amb autoritat tècnica complerta i indiscutible, inclòs en tot el no previst 

específicament en el Plec de Condicions de la instalꞏlació, sobre les persones i coses situades en el 

lloc de la instalꞏlació, i en relació amb els treballs que per l’execució es portin a terme, puguin també, 

però amb causa justificada, recusar a l’Instalꞏlador si és que considera que aquesta actitud és útil i 

necessari pel degut bon funcionament de la instalꞏlació. 
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3. CONDICIONS GENERALS DE CARÀCTER ECONÒMIC 

3.1 Base formal  

Com a base fonamental s’estableix el principi pel qual l’Instalꞏlador ha de percebre l’import de tots els 

treballs executats, sempre i quan aquests s’hagin dut a terme amb arranjament i subjecció del Projecte, 

Condicions Generals i Particulars que regeixin la instalꞏlació del cremador i aparells complementaris. 

 

3.2 Garanties de compliment i fiances 

Garanties  

La direcció i la Propietat podran exigir a l’Instalꞏlador la presentació de referències bancàries o d’altres 

entitats i persones, amb l’objectiu d’assabentar-se de si aquest reuneix totes les condicions requerides 

per l’exacte compliment del contracte. Aquestes referències, si li són demanades, les presentarà abans 

de la firma del contracte.  

Establiment de la fiança  

La fiança que s’exigirà a l’Instalꞏlador perquè respongui del compliment del contracte serà un 10% de 

l’import dels pagaments que s’estableixin en el contracte, si és que en aquest document no 

s’estableixen altres procediments. 

Execució dels treballs amb càrrec a la fiança  

Si l’Instalꞏlador es negués a realitzar pel seu compte els treballs precisos per finalitzar les obres en les 

condicions contractades, se li podrà encarregar l’execució a un tercer, o directament per administració, 

abonant el seu import amb la retenció en concepte de fiança, sense perjudici de les accions legals a 

les que tingui dret el Propietari en cas de que l’import de la fiança no sigui el suficient per abonar l’import 

de les despeses efectuades en els equips que no fossin les convingudes. 

 

3.3. Preus 

Preus 

L’Instalꞏlador presentarà preus unitaris de totes les partides que figurin a l’estat d’amidaments que se li 

entregarà. Els preus unitaris que composen el pressupost-oferta tenen valor contractual i s’aplicaran a 

les possibles variacions en el procés de fabricació que poguessin sobrevenir. 

Si l’Instalꞏlador, abans de la firma del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no 

podrà, sota cap pretext d’error o omissió, reclamar l’augment dels preus fixats en el quadre 

corresponent del pressupost que serveixi de base per l’execució dels equips. Les equivocacions 

materials o equivocacions aritmètiques que el pressupost pugui contenir, ja per variació dels preus, 

respecte dels del quadre corresponent, ja per equivocacions aritmètiques en les quantitats de material 
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o en el seu import, es corregiran en qualsevol moment en que s’observin, però no es tindran en compte 

a efectes de la rescissió del contracte, senyalats en els documents relatius a les Condicions Generals, 

sinó en el cas de que la Direcció o l’Instalꞏlador els haguessin fet notar dins del termini de quatre mesos 

comptats des de la data de l’adjudicació. Les equivocacions materials no alteraran la baixa proporcional 

feta a la Contracta, respecte del preu del pressupost que ha de servir de base a la mateixa, doncs 

aquesta baixa es fixarà sempre per la relació entre les xifres d’aquest pressupost, davant les 

correccions i la quantitat ofertada. 

 

Contractant-se la fabricació i instalꞏlació dels equips, és natural per això que, en principi, no s’hagi 

d’admetre la revisió dels preus contractats. Tanmateix, i donada la variabilitat continua dels preus dels 

salaris i les seves càrregues socials, així com la dels materials i transports, que és característica de 

determinades èpoques anormals, admet, durant aquestes, la revisió dels preus contractats, bé a l’alça 

o a la baixa, i en harmonia amb les oscilꞏlacions dels preus de mercat. Per això, i en els casos de 

rescissió a l’alça, l’Instalꞏlador pot solꞏlicitar a la Propietari, en quant es produeixi qualsevol alteració de 

preu que repercuteixi augmentant els contractes. Ambdues parts convindran el nou preu unitari abans 

de començar o de continuar l’execució de la unitat d’equipaments en que intervingui l’element, el preu 

del qual en el mercat, i per causa justificada, hagi pujat, especificant-se i acordant-se prèviament també 

la data a partir de la que s’aplicarà el preu revisat i elevat, per la qual cosa es tindrà en compte i quan 

així procedeixi, l’assortiment de materials, en el cas de que estiguessin, totalment o parcialment, 

abonats pel Propietari.  

Si el Propietari, o la Direcció en la seva representació, no estigués conforme amb els nous preus de 

materials, transports, etc., que l’Instalꞏlador desitja rebre, com normals en el mercat, aquell té la facultat 

de proposar a l’Instalꞏlador, i aquest l’obligació d’acceptar els materials, transports, etc., a preus inferiors 

dels demanats per l’Instalꞏlador, en el cas que, com és lògic i natural, es tindrà en compte per la revisió 

dels preus dels materials, transports, etc., adquirits per l’Instalꞏlador, gràcies a la informació del 

Propietari.  

Quan el Propietari, o la Direcció en representació seva, solꞏliciti de l’Instalꞏlador la revisió de preus, per 

haver baixat els salaris, materials, transports, etc., es convindrà entre les dues parts la baixada a 

realitzar en els preus unitaris vigents, en equitat amb l’experimentada per qualsevol dels elements 

constitutius de la unitat d’equipament i de la data en que començaran a regir els preus revisats. Quan 

entre els documents aprovats per ambdues parts figurin el relatiu als preus unitaris contractats 

descompostos, se seguirà un procediment similar al perpetuat en els casos de revisió per pujada de 

preus. 

Comprensió dels preus unitaris 

El pressupost s’entén comprensiu de la totalitat del procés de fabricació i instalꞏlació dels equips, i 

portarà implícit l’import dels treballs auxiliars ( transports, deixalles, neteja, força motriu i d’altres ), el 
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de la imposició fiscal derivada del Contracte, el de l’activitat de l’Instalꞏlador durant la seva execució, i 

el de les càrregues laborals de tota ordre, que no siguin objecte de partida específica. Quedaran 

inclosos a l’oferta de l’Empresa Instalꞏladora tots aquells treballs i materials que encara que no estiguin 

descrits en el present Plec de Condicions siguin necessaris per la total finalització dels equips.  

Preus contradictoris  

Els preus d’unitats d’equipaments, així com els dels materials o ma d’obra de treballs, que no figurin 

entre els contractats, es fixaran contradictòriament i expressament autoritzat a aquests efectes. 

L’Instalꞏlador els presentarà descompostos, sent condició necessària la presentació i l’aprovació 

d’aquests preus, abans de procedir a l’execució de les unitats d’equipament corresponents. Dels preus 

així establerts s’aixecarà acta que firmarà, per triplicat, la Direcció, el Propietari i l’Instalꞏlador o els 

representants autoritzats a aquests efectes per aquests últims. 

Preus no assenyalats  

La fixació dels preus haurà de realitzar-se abans d’instalꞏlar-se l’equip al que s’hagi d’aplicar, però si 

per qualsevol circumstància en el moment de realitzar les mesures encara no estigués determinat el 

preu de l’aparell executat, l’Instalꞏlador està obligat a acceptar el que assenyali la Direcció. Quan com 

a conseqüència de rescissions o altres causes fos precís valorar equips incomplets el preu dels quals 

no coincideixi amb cap dels que es consignen en el quadre de preus, la Direcció serà l’encarregada de 

descomposar el treball realitzat i donar el preu, sense reclamació per part de l’Instalꞏlador. 

 

3.4. Valoracions  

Millores 

L’Instalꞏlador està obligat, sempre que li sigui ordenat per la Direcció, a introduir les millores que aquesta 

cregui convenient en aquella part dels aparells o procés de instalꞏlació que li indiquin, amb l’objecte de 

donar als equips les condicions necessàries. Aquestes obres de millora s’avaluaran en conformitat amb 

els preus compresos en el pressupost que s’accepti.  

Millores en la fabricació lliurement executades 

Quan l’Instalꞏlador, inclòs amb l’autorització de la Direcció, fes servir materials de més acurada 

preparació que els assenyalats al Projecte, o substituís un tipus de fàbrica per una altre que tingués 

assignat en preu més alt, o en general que introduís, sense ser-li demanat, qualsevol altre modificació 

encara que fos beneficiosa a judici de la Direcció, no tindrà dret, tot i amb això, més que a l’abonament 

del que pogués correspondre-li en el cas que hagués construït els aparells amb estricte subjecció a la 

projectada i contractada o adjudicada. 

Abonament 

L’Instalꞏlador haurà de rebre l’import de totes aquelles unitats d’equipament que hagi executat, amb 

arranjament a subjecció als documents del Projecte, a les condicions de la Contracta i a les ordres i 
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instruccions que, per escrit, entregui a la Direcció, i sempre dins de les xifres a que ascendeixin els 

pressupostos aprovats. Tant en les certificacions com en la liquidació final, els equips seran, en tot cas, 

abonats als preus que per cada unitat figurin en l’oferta acceptada, als preus contradictoris fixats en el 

transcurs del procés de fabricació i instalꞏlació, d’acord amb el previst en el present “Plec de Condicions 

Econòmiques” a aquests efectes, així com a les partides alçades i equipaments accessoris i 

complementaris. En cap cas el nombre d’unitats que es consignin en el Pressupost podrà servir de 

fonament per reclamacions. Els pagaments es duran a terme pel Propietari en els terminis establerts i 

el seu import correspondrà precisament al de les certificacions d’equips emeses per la Direcció en virtut 

de les quals es verificaran aquests.  

 

Abonament per partides alçades  

En cas de no existir en el pressupost preus que es puguin aplicar als equips executats per partida 

alçada, s’examinaran prèvia presentació dels justificants del seu cost.  

Certificacions periòdiques  

Les certificacions periòdiques tenen el caràcter de documents provisionals o bé, a compte, subjectes a 

rectificacions o variacions en la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions cap 

aprovació ni recepció dels aparells que comprenen. En cap cas podrà el Instalꞏlador, alꞏlegant retard 

en les certificacions, suspendre els treballs ni portar-los amb menys increment del necessari per la 

finalització dels equips en el termini establert. 

 

3.5. Indemnitzacions mútues 

Per demora en l’entrega dels aparells 

Per demora en l’entrega dels aparells l’import de la indemnització que ha d’abonar l’Instalꞏlador per 

causes de retard no justificat, en el termini d’entrega dels aparells, serà l’import de la suma de perjudicis 

materials causats per la impossibilitat d’utilització dels equips, degudament justificats.  

Per retard de pagaments i per danys causats per força major  

L’Instalꞏlador no tindrà dret a indemnització per causes de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en 

els equips, sinó en els casos de força major. Pels defectes d’aquest apartat es consideraran, com a tals 

casos, únicament els que segueixen:  

- Els incendis causats per electricitat atmosfèrica.  

- Els danys produïts per terratrèmols o forces mareomotrius. 

- Els produïts per vents huracanats, marees i pujades dels rius, superiors als que siguin de 

preveure en el país, i sempre que existeixi constància inequívoca de que pel Instalꞏlador es 

prendran les mesures possibles, dintre dels seus mitjans, per evitar o atenuar els danys.  
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- Els que provinguin de moviments del terreny en que estiguin instalꞏlats els aparells.  

- Les destrosses ocasionades violentament, a ma armada, en temps de guerra, moviments 

sediciosos, populars o robatoris tumultuosos. La indemnització es referirà, exclusivament, a 

l’abonament de les unitats de projecte ja executades o materials subministrats; en cap cas 

comprendrà mitjans auxiliars, maquinaria o instalꞏlacions, etc., propietat de l’Instalꞏlador. 

 

4. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I PARTICULARS 

4.1. Sistema generador fotovoltaic 

Tots els mòduls d’estar qualificats per algun laboratori reconegut.  

El mòdul fotovoltaic portarà de forma clarament visible:  

- Model i nom o logotip del fabricant  

- Identificació individual o número de sèrie amb a la data de fabricació 

Característiques tècniques 

Els mòduls han de portar els díodes de derivació per evitar les possibles avaries de les cèlꞏlules i els 

seus circuits per ombrejats parcials, i tindran un grau de protecció IP65.  

Els marcs laterals, si existeixen, seran d’alumini o acer inoxidable.  

Perquè un mòdul sigui acceptable, la seva potència màxima i corrent de curtcircuit reals referides a 

condicions estàndard han d’estar compreses en el marge del +- 10% dels corrents valors nominals del 

catàleg.  

Serà rebutjat qualsevol mòdul que presenti defectes de fabricació com trencaments o taques en 

qualsevol dels seus elements, així com falta d’alineació en les cèlꞏlules o bombolles de l’encapsulant.  

Es valorarà positivament una alta eficiència de les cèlꞏlules  

L’estructura del generador i els marcs metàlꞏlics dels mòduls es connectaran a terra.  

Per motius de seguretat i per facilitar el manteniment i reparació del generador, s’instalꞏlaran els 

elements necessaris (fusibles, interruptors, etc.) per a la desconnexió, de manera independent i en els 

dos terminals, de cada una de les branques de la resta del generador. 

 

4.2. Inversors  

Han de ser del tipus adient per la connexió a la xarxa elèctrica, amb una potència d’entrada variable 

per tal de que siguin capaços d’extraure en tot moment la màxima potència que el generador fotovoltaic 

pot proporcionar al llarg de cada dia.  
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Els inversors que s’utilitzen en instalꞏlacions connectades a la xarxa són específics, ja que han 

d’assegurar el seguiment dels valors de tensió i freqüència de la xarxa de distribució a la que estan 

connectats, així com impedir el funcionament en mode illa en cas que es descarregui la línia per realitzar 

treballs de manteniment. 

Han de complir els requisits especificats en el Real Decreto 1663/2000, de 29 de setembre, sobre 

connexió d’instalꞏlacions fotovoltaiques a la xarxa de distribució, en quant a: 

- Forma de connexió   

- Rangs de tensió i freqüència admesos  

- Factor de potència 

- Dispositius i elements de seguretat amb la que ha de contar la instalꞏlació en general 

 

Característiques tècniques 

El principi de funcionament serà una font de corrent. 

Seran autoconmutats. 

Tindran un seguiment automàtic del punt de màxima potència del generador. 

No funcionaran en illa o en mode aïllat.  

Compliran amb les directives comunitàries de Seguretat Elèctrica i compatibilitat electromagnètica 

(ambdós seran certificades pel fabricant), incorporant proteccions contra:  

- curtcircuits en alterna  

- tensió de xarxa fora de rang  

- freqüències de xarxa fora de rang  

- sobretensions, mitjançant varistors o similars 

- pertorbacions presents i la xarxa com microtalls, pulsos, defectes de cicles, absència i retorn 

de la xarxa, etc.  

Cada inversor disposarà de les senyalitzacions necessàries per la seva correcta operació, i incorporarà 

els controls automàtics imprescindibles que assegurin l’adequada supervisió i maneig. 

Cada inversor incorporarà, al menys, els controls manuals següents:  

- encès i apagat generat de l’inversor  

- connexió i desconnexió de l’inversor de la Interface 
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4.3. Proteccions 

La instalꞏlació complirà amb el que es disposa en el Real Decreto 1663/2000 (article 11) sobre 

proteccions en instalꞏlacions fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió i amb l’esquema 

unifilar que apareix en la Resolució de 31 de maig de 20013.  

En connexions a la xarxa trifàsiques, les proteccions per la interconnexió de màxima i mínima 

freqüència (51 i 49 Hz respectivament) i de màxima i mínima tensió (1,1 i 0,85 V respectivament) seran 

per a cada fase.  

Exigències:  

- Interruptor magnetotèrmic en el punt de connexió, accessible a la Companyia Distribuïdora 

(CD).  

- Interruptor diferencial.  

- Interruptor automàtic de la interconnexió amb relé d’enclavament accionat per variació de 

tensió (0,85-1,1 Vm) o freqüència (59-51 Hz).  

- El rearmament de la connexió de la instalꞏlació fotovoltaica a la xarxa, ha de ser automàtic. 

- L’inversor ha de complir els nivells d’emissió i immunitat davant d’harmònics i compatibilitat 

electromagnètica.  

- Les terres de la instalꞏlació fotovoltaica seran independents de la del neutre de la CD i de la 

de les masses de la edificació.  

- Ha d’existir separació galvànica entre la xarxa de distribució i la instalꞏlació fotovoltaica. 

 

4.4. Cablejat 

Els conductors seran de coure i tindran la secció adient per evitar caigudes de tensió i escalfaments:  

- els conductors de la part contínua han de tenir la secció suficient perquè la caiguda de tensió 

sigui inferior al 1,5 %  

- els conductors de la part alterna han de tenir una secció suficient perquè la caiguda de tensió 

sigui inferior al 2%  

En ambdós cassos es prendran com a referència les tensions corresponents a caixes de connexions. 

S’inclourà tota la longitud de cable de contínua i alterna, havent de tenir la longitud necessària per no 

generar esforços en els diferents elements ni possibilitat de contacte pel trànsit normal de persones. 

Tot el cablejat de contínua serà de doble aïllament i adequat per al seu ús a al intempèrie, a l’aire o 

soterrat, d’acord amb la norma UNE 21123. 
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4.5. Posta a terra 

Tota la instalꞏlació complirà amb el Real Decreto 1663/2000 (article 12.4) sobre les condicions de 

posades a terra en instalꞏlacions fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió.  

Quan l’aïllament galvànic entre la xarxa de distribució de baixa tensió i el generador fotovoltaic no es 

realitzi mitjançant un transformador d’aïllament, s’explicaran en la Memòria de Solꞏlicitud i de Disseny 

o Projecte els elements utilitzats per garantir aquesta condició.  

Totes les masses de la instalꞏlació fotovoltaica, tant de la secció contínua com de la alterna, estaran 

connectades a una única terra. Aquesta terra serà independent de la del neutre de la empresa 

distribuïdora, d’acord amb el Reglamento de Baja Tensión.  

L’estructura de suport metàl∙lica dels mòduls fotovoltaics i els marcs es connectaran a terra, com a 

mesura de seguretat davant descàrregues d’origen atmosfèric 

Les condicions tècniques indicades són les d’obligat compliment segons l’RD 1663/2000. Existeix més 

normativa que és necessari aplicar i es resumeix en: 

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT).  

- Especificacions Tècniques Particulars de las Comunitats Autònomes.  

- Especificacions tècniques particulars de la Companyia Distribuïdora. 

- Normes nacionals que afecten als equips que composen les instalꞏlacions fotovoltaiques. 

 

4.6. Circuits de corrent continua 

En les instalꞏlacions de corrent contínua de tensions baixes, fins a 75 V, no existeixen problemes de 

seguretat. 

En general, s’adopta segons la ITC-BT-24 el sistema de protecció següent: 

- Protecció contra contactes directes: mitjançant el que s’assenyala en la ITC-BT-24 en l’apartat 

3.1 “Aislamiento de partes activas”.  

- Protecció contra contactes indirectes: mitjançant el que assenyala en la ITC-BT-24 en l’apartat 

4.2 “protección por empleo de equipos de la clase II”. 

S’ha de contrastar que tant els mòduls com les connexions siguin de classe II. Els conductors hauran 

de ser de doble aïllament. En el cas de tractar-se de connexions a xarxa on es puguin utilitzar tensions 

en corrent continu molt elevades (varis centenars de volts), la solució anterior encara que és 

reglamentària, pot ser perillosa. 
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4.7. Circuits de corrent altern 

El Real Decreto 1663/2000, assenyala la manera d’executar aquesta part de la instalꞏlació: 

- Capítulo III, art. 8 -1) Condiciones técnicas de caracter general: “així, el funcionament 

d’aquestes instalꞏlacions no podrà ser origen a condicions perilloses de treball pel personal de 

manteniment i explotació...”  

- Capítulo III, art. 11 -2) Protecciones: “ Interruptor automàtic diferencial amb la finalitat de 

protegir a les persones en el cas de derivacions d’algun element de la part contínua de la 

instalꞏlació...”  

- Capítulo III, art. 12) Condiciones de puesta a tierra: “ Les instalꞏlacions hauran de disposar 

d’una separació galvànica entre la xarxa de distribució de baixa tensió i les instalꞏlacions 

fotovoltaiques...” 

 

4.8. Sistemes de suport dels mòduls fotovoltaics 

En tots els cassos es complirà amb la Normativa Bàsica de la Edificación (NBE), CTE i demés normes 

aplicables. 

- L’estructura ha de resistir, amb els mòduls instalꞏlats, les sobrecàrregues de vent i neu, d’acord 

amb la NBE-AE-885.  

- El disseny i construcció de l’estructura i el sistema de fixació de mòduls, permetrà les 

necessàries dilatacions tèrmiques, sense transmetre càrregues que puguin afectar a la 

integritat dels mòduls, seguint les indicacions del fabricant.  

- Els punts de subjecció pel mòdul seran suficients en nombre, tenint en compte l’àrea de 

recolzament i posició relativa, de manera que no es produeixin flexions en els mòduls superiors 

a les permeses pel fabricant i els mètodes homologats pel model del mòdul.  

- El disseny de l’estructura es realitzarà per la orientació i l’angle d’inclinació especificat pel 

generador fotovoltaic, tenint en compte la facilitat de muntatge, el seu manteniment i la possible 

necessitat de substitucions d’elements.  

- La cargolaria es realitzarà amb acer inoxidable, complint la norma MV-1066 En el cas de ser 

l’estructura galvanitzada s’admetran cargols galvanitzats, exceptuant la subjecció dels mòduls 

a la mateixa, que seran d’acer inoxidable.  

- Els topes de subjecció de mòduls i la pròpia estructura no faran ombra sobre els mòduls  

- L’estructura es protegirà superficialment contra l’acció dels agents ambientals. La realització 

de forats en l’estructura es farà abans de procedir al galvanitzat o protecció de l’estructura.  

- En el cas d’instalꞏlacions integrades en coberta que a més facin de coberta del edifici, el 

disseny de l’estructura i l’estanquitat entre mòduls s’ajustarà a les exigències del CTE i a les 

tècniques usuals en la construcció de cobertes.  
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- Les estructures de suport necessàries per muntar els mòduls, tant sobre superfície plana com 

integrats sobre teulada inclouran tots els accessoris i ancoratges.  

- L’estructura de suport serà calculada segons el CTE per suportar càrregues extremes degudes 

a factors climatològics adversos, tals com vent, neu, etc. 

- Si l’estructura està construïda amb perfils d’acer laminat conformat en fred, complirà el CTE 

per garantir totes les seves característiques mecàniques i de composició química.  

- Si l’estructura es del tipus galvanitzat en calent, complirà les normes UNE 37- 501 i UNE 37-

508, amb un espessor mínim de 80 micres per eliminar les necessitats de manteniment i 

prolongar així la seva vida útil. 

 

4.9. UBICACIÓ DE L’EQUIPAMENT 

Els panells fotovoltaics s’ubiquen en l’exterior, a la intempèrie, per la qual cosa han de disposar d’una 

caixa  de  connexió  amb  un  grau  d’estanquitat  adequat  (protecció  corresponent  a  les  projeccions 

d’aigua IPX4), segons la Instrucció Tècnica ITC‐BT‐30 del REBT.  

D’aquesta  mateixa  manera  les  connexions  del  cablejat  de  tipus  mànega  seran  d’un  aïllament  de 

0,6/1kV i hauran d’ajustar‐se perfectament al corresponent premsaestopes.  

Les instal∙lacions a menys de 48 V en corrent continu es podrien considerar com de molt baixa tensió 

per la qual cosa només es deurà aplicar el que assenyala la Instrucció Tècnica ITC‐BT‐36 del Reglament 

per Baixa Tensió, que permetrà usar un conductor amb aïllament menor, però procurant ajustar‐se el 

millor possible al corresponent premsaestopes.  

En general, si es possible, la resta d’equips s’ubicaran en interior, a fi de poder utilitzar material no 

estanc. Això és d’aplicació fonamental pels inversors i els quadres elèctrics.  

 

4.10. DIMENSIONAT DE CABLES  

Ja que el recorregut dels cables és quasi tot a la intempèrie, hauran de ser aptes per aquesta condició. 

Generalment, entre els mòduls s’utilitza un cable de doble aïllament de 1000 V i monoconductor. En 

una instal∙lació fotovoltaica, els cables que uneixen els panells amb l’inversor, han de ser adequats per 

permetre suportar la intensitat que condueixen i que no es produeixen caigudes de tensió superiors al 

1,5% en sistemes connectats a la xarxa. En les instal∙lacions de connexió a xarxa, els cables que uneixen 

l’inversor amb la xarxa han de suportar el 125 % de la intensitat màxima que produeix l’inversor. La 

caiguda de tensió permesa entre la xarxa i l’inversor és de 1,5 % per la intensitat nominal. En general, 
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els conductors que uneixen els panells connectats en sèrie són tots iguals i de la mateixa secció. Quan 

s’han d’unir varies sèries en paral∙lel, es quan s’ha de calcular la secció del cable. Per a realitzar el càlcul 

real de la secció del conductor, s’han d’adoptar els criteris indicats en les ITC del Reglamento para Baja 

Tensión que resultin aplicables en cada cas. També el Ministerio de Ciencia y Tecnología, disposa d’una 

Guía Técnica de aplicación del RBT, i que en el seu Anexo 2 indica la forma de procedir pel càlcul. 
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1.- ESTAT D’AMIDAMENTS 
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CODI RESUM UTS LONGITUT    QUANTITAT  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________  
 
01 Instalación fotovoltaica  
01.01 u ESTRUCTURA 66,3 KW PANEL 72 CELULAS -  INSTAL. COPLANAR CUBIERTA  
 CHAPA  

(Estruct) Suministro y montaje de estructura metálica para soporte y sujeción de 
 instalación fotovoltaica compuesta por 204 módulos de 72 celdas, 
 distribución según plano. Instalación coplanar con perfiles sujetos a las 
 correas de la cubierta. Estructura a base de aluminio estructural 6005 T6. 
 Incluye todos los elementos necesarios perfiles, grapas intermedias, 
 grapas finales, soportes y varillas roscadas. 
 Con soportes EPDM esponjoso para evitar filtraciones y vibraciones.   
  
  
 1.00 
01.02 u HT SAAE PANEL FV 325WP POLICRISTALINO 72 CELULAS  

(HT SAAE) Suministro e instalación de módulo fotovoltaico HT SAAE, modelo 
 HT-325, o equivalente, con las siguientes características: 
 Modelo:     HT-325 
 Máxima potencia:     325W 
 Tensión de máxima potencia:  37,3V 
 Intensidad de máxima potencia:  8,73A 
 Tensión de circuito abierto:   46,0V 
 Corriente de cortocircuito:  9,30A 
 Eficiencia de módulo:   16,7% 
 Tensión máxima del sistema:  1.000/1.500V 
 Protección fusible recomendado:  15A 
 Dimensiones:    992x1.956x40mm 
 Peso:     22,5kg  

    
 204.00 
 
01.03 u SOLVER STC4CP3 CUADRO 4 STRING COMB 2/1/1 1000V 15A C/PROT  

(Cuadro CC) Suministro, instalación y conexión de cuadro SOLVER de protección de 
 strings de paneles para instalaciones fotovoltaicas, o equivalente.  
 Entrada de 4 strings con protecciones con bases portafusibles y fusibles 
 10x38 de 15A gPV 1000Vdc en ambos polos. Combinación de 2 strings 
 para la obtención de 3 salidas.  
 Incluido protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 hasta 
 1000Vdc. Montado en caja ABB Mistral IP65. Entradas y salidas con 
 prensaestopas M16. Completo, montado, cableado y rotulado 
 
  
 3.00 
 
01.04 u KOSTAL INVERSOR RED PIKO 20 20KW 400V  

(Inversor) Suministro, instalación y conexión de inversor trifásico KOSTAL PIKO 20, 
 o equivalente, con las siguientes características  
 - Inyección trifásica 
 - Conversión sin transformador 
 - Dispositivo de desconexión CC electrónico integrado 
 -  Amplio rango de tensión de entrada 
 - Paquete de comunicación integrado de serie con datalogger, servidor 
 web, portal solar y las siguientes interfaces: 2x Ethernet, RS485, S0, 4x 
 entradas analógicas (p. ej. para receptor de telemando centralizado o 
 PIKO Sensor) 
 - Smart Home y EEBus compatibles 
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 Entrada (CC) 
 - Potencia máxima entrada:   22,6kWp 
 - Tensión máxima entrada:   1.000V 
 - Tensión de entrada de inicio:  180V 
 - Tensión MPPT máxima:   800V 
 - Corriente máxima entrada:   20A 
 - Numero de MPPT:   3  
 - Numero entradas CC:   3 
 Salida (CA) 
 - Potencia nominal de salida:  20kW 
 - Tensión nominal de la red:   400V 
 - Frecuencia nominal de red:   50Hz 
 - Corriente nominal de salida:  29A 
 - Corriente máxima de salida:  32,2A 
 Eficiencia máxima:    98% 
  
 3.00 
 
 
01.05 u SOLVER CUADRO AC AGRUPACION 3 INVERSORES TRIF 20KW  

(Cuadro AC) Suministro, instalación y conexión de cuadro SOLVER de protección de 
 la salida de CA de inversores, o equivalente.  
 Cuadro eléctrico de agrupación y protección en CA de la salida de los 
 inversores. Con protecciones magnetotérmicas y diferenciales por línea 
 de inversor y magnetotérmico general para la sección de salida. Incluye 
 protección contra sobretensiones. 
 Montado en caja ABB. Entradas y salidas con prensaestopas M16. 
 Completo, montado, cableado y rotulado. 
  
 1.00 
 
 
01.06 u KOSTAL SMART ENERGY METER  

(smart) Suministro, instalación y conexión de un KOSTAL SMART ENERGY 
 METER o equivalente, para la medición de la energía de las tres fases en 
 tiempo real.  
  
 Volumen de prestaciones: 
 - RS485 interfaces preconfiguradas para puesta en funcionamiento 
 sencilla 
 - 2 x LAN / 2 x RS485 interfaz 
 - Visualización Smart Tarifa 
 - Medición de la potencia activa y reactiva, la potencia aparente y el 
 factor de potencia por cada fase 
 - Webserver integrado para una fácil configuración avanzada del equipo 
 por parte del instalador 
  
 Funcionalidad clave de un vistazo: 
 - Registro de datos en tiempo real 
 - Medición de la energía trifásica, referencia e inyección 
 - Montaje carril DIN sobre riel de perfil de sombrero (4 TE) 
 - Control dinámico de la potencia activa 
  
  
 1.00 
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01.07 u RTR TRAFO NUCLEO ABIERTO 250/5 RT80P  

(trafo) Suministro e instalación de trafo de núcleo abierto 250/5 RT80P.  
  
 3.00 
 
 
01.08 u MULTICONTACT CONECTOR AEREO MC4 4-6MM2 HEMBRA  

(MC4 hembra) Suministro y crimpage de conector AEREO MC4 hembra, para cableado 
 solar de 4-6mm2 de sección. 
    
 12.00 
 
 
01.09 u MULTICONTACT CONECTOR AEREO MC4 4-6MM2 MACHO  

(MC4 macho) Suministro y crimpage de conector AEREO MC4 macho, para cableado 
 solar de 4-6mm2 de sección. 
  
 12.00 
 
 
01.10 m CABLE SOLAR 1X6MM NEGRO 1,5KVDC H1Z2Z2-K PRYSUN  

(Cable negre) Suministro, colocación y conexión de cable solar de 6mm2 de sección, 
 1.500V DC, de color negro, tipo H1Z2Z2-K PRYSUN o equivalente. 
  
 550.00 
 
 
01.11 m CABLE SOLAR 1X6MM ROJO 1,5KVDC H1Z2Z2-K PRYSUN  

(Cable vermell) Suministro, colocación y conexión de cable solar de 6mm2 de sección, 
 1.500V DC, de color rojo, tipo H1Z2Z2-K PRYSUN o equivalente. 
  
  
 550.00 
 
 
01.12 m Canal aïllant PVC,1 tapa p/distribució,1 compart.,blanc,munt.s/paraments  

(EG2A3615_) Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, amb 1 compartiment, 
 de color blanc, muntada sobre paraments y apta para la intemperie.   45.00 45.00 45.00 
  
 45.00 
 
01.13 m Tub rígid PVC,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió roscada+munt.superf.  

(EG21251H_) Tub rígid de PVC, para protección del cableado solar 6mm, aïllant i no 
 propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, 
 resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, 
 amb unió roscada i muntat superficialment, apto para la intemperie.  
 Incluye paso y sellado del tubo a través de la cubierta.   Distribució per coberta 270.00 270.00 
 Distribució vertical 150.00 150.00 420.00 
  
 420.00 
 
 
01.14 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2,col.tub  

(EG312674) Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 
 designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta 
 del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub 
  
 115.00 
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01.15 m Tub rígid PVC,DN=32mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió  
 roscada+munt.superf.  

(EG21291H) Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 
 propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, 
 resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, 
 amb unió roscada i muntat superficialment  Sortida de inversors fins quadre CA 115.00 115.00 115.00 
  
 115.00 
 
01.16 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x50mm2,col.tub  

(EG3126A4) Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 
 designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 50 mm2, amb coberta 
 del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub 
  
 100.00 
 
01.17 m Tub rígid PVC,DN=63mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió  
 roscada+munt.superf.  

(EG212D1H) Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 
 propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, 
 resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, 
 amb unió roscada i muntat superficialment  Tub per cable de 5x35 100.00 100.00 100.00 
 
  
 100.00 
 
01.18 M Rasa para instalación soterrada del cuadro de CA hasta TMF10  

(RASA) Rasa para instalación soterrada de cableado des del cuadro de 
 protección y agrupación de CA hasta TMF10, situada al lado del 
 suministro actual del pabellón.  
  
 Incluye: 
 - Corte de pavimento con disco de diamante.  
 - Arrancada de pavimento asfáltico.  
 - Demolición del pavimento mediante retro + mart.neum + carga en 
 camión. 
 - Excavación de la rasa para el paso de instalación.  
 - Transporte de residuos y deposición controlada en depósito autorizado.  
 - Canalización soterrada mediante tubo adecuado a la sección del 
 cableado.  
 - Relleno + piconage de la rasa. 
 - Pavimentado superior de la rasa y colocación de elementos (baldosas, 
 acera, ...).  
    
 50.00 
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01.19 u CPM TMF10, 80-160A (55-111 kW),400V,s/compt.,s/IGA,s/protect.ID,col.superf.  

(EG1PUA16) Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament 
 trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència 
 entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars 
 de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides 
 totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els 
 fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A 
 regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció 
 diferencial, col·locat superficialment 
  
 1.00 
 
01.20 u Puesta a tierra de la instalación fotovoltaica  

(Pt) Puesta a tierra de la instalación fotovoltaica (estructura y equipos 
 fotovoltaicos) mediante conexión a la puesta a tierra de la instalación del 
 edifico.   
 Incluye cableado, pequeño material necesario y conexionado.  
 
  
 1.00 
 
02 Seguridad y salud  
02.01 u Protección de zonas de trabajo, linea de vida fija, y coordinación de  
 seguridad y salud  

(Seg) Protección de zonas de trabajo y coordinación de seguridad y salud.  
 Incluye suministro y montaje de línea de vida con cable de acero de 
 8mm, tipo C según norma UNEIX 795. Para el anclaje de 2 personas entre 
 tramos. Línea de vida según módulos, 5 tramos de 41m y 2 tramos de 
 33m. Incluye certificación de la instalación. Incluye medios de elevación 
 para acceso a cubierta.  
  
 1.00 
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BG212510 m Tub rígid PVC,DN=16mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N  

 Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 
 flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i 
 una rigidesa dielèctrica de 2000 V  Sin descomposición  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  0.60 
 
BG212910 m Tub rígid PVC,DN=32mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N  

 Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 
 flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i 
 una rigidesa dielèctrica de 2000 V  Sin descomposición  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  1.58 
 
BG212D10 m Tub rígid PVC,DN=63mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N  

 Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 
 flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i 
 una rigidesa dielèctrica de 2000 V  Sin descomposición  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  4.01 
 
BG2A36B5 m Canal aïllant PVC,1 tapa p/distribució,40x110mm,4 compart.màx.,blanc  

 Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x110 mm, amb 4 
 compartiments com a màxim, de color blanc  Sin descomposición  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  8.57 
 
BG312670 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2  

 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació 
 RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines 
 amb baixa emissió fums  Sin descomposición  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  8.94 
 
BG3126A0 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x50mm2  

 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació 
 RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines 
 amb baixa emissió fums  Sin descomposición  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  34.66 
 
BGW21000 u P.p.accessoris p/tubs rígids PVC  

 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC  Sin descomposición  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  0.15 
 
BGW2A800 u P.p.accessoris p/canals plàstics,110-170mm  

 Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària entre 110 i 170 mm  Sin descomposición  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  0.44 
 
BGWE2000 u P.p.accessoris p/inversor fotovoltaic  

 Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic  Sin descomposición  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  9.87 
 
Cable negre m CABLE SOLAR 1X6MM NEGRO 1,5KVDC H1Z2Z2-K PRYSUN  

 Suministro, colocación y conexión de cable solar de 6mm2 de sección, 1.500V DC, 
 de color negro, tipo H1Z2Z2-K PRYSUN o equivalente. 
negre 6mm 1.000 m cable nergre 6mm 0.76 0.76 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  0.76 
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Cable vermell m CABLE SOLAR 1X6MM ROJO 1,5KVDC H1Z2Z2-K PRYSUN  

 Suministro, colocación y conexión de cable solar de 6mm2 de sección, 1.500V DC, 
 de color rojo, tipo H1Z2Z2-K PRYSUN o equivalente. 
  
vermell6mm 1.000 m Cable vermell 6mm 0.76 0.76 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  0.76 
 
Cuadre prot. cc u quadre proteccions CC  
 Sin descomposición  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  383.47 
 
Cuadro AC u SOLVER CUADRO AC AGRUPACION 3 INVERSORES TRIF 20KW  

 Suministro, instalación y conexión de cuadro SOLVER de protección de la salida de 
 CA de inversores, o equivalente.  
 Cuadro eléctrico de agrupación y protección en CA de la salida de los inversores. 
 Con protecciones magnetotérmicas y diferenciales por línea de inversor y 
 magnetotérmico general para la sección de salida. Incluye protección contra 
 sobretensiones. 
 Montado en caja ABB. Entradas y salidas con prensaestopas M16. Completo, 
 montado, cableado y rotulado. 
Solver AC 1.000 u Solver AC 1,154.09 1,154.09 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  1,154.09 
 
Cuadro CC u SOLVER STC4CP3 CUADRO 4 STRING COMB 2/1/1 1000V 15A C/PROT  

 Suministro, instalación y conexión de cuadro SOLVER de protección de strings de 
 paneles para instalaciones fotovoltaicas, o equivalente.  
 Entrada de 4 strings con protecciones con bases portafusibles y fusibles 10x38 de 
 15A gPV 1000Vdc en ambos polos. Combinación de 2 strings para la obtención de 3 
 salidas.  
 Incluido protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 hasta 1000Vdc. Montado 
 en caja ABB Mistral IP65. Entradas y salidas con prensaestopas M16. Completo, 
 montado, cableado y rotulado 
Cuadre prot. 1.000 u quadre proteccions CC 383.47 383.47 
cc  
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  383.47 
 
EG1PUA16 u CPM TMF10, 80-160A (55-111 kW),400V,s/compt.,s/IGA,s/protect.ID,col.superf.  

 Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic 
 individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, 
 tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de 
 polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de 
 fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar 
 (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció 
 diferencial, col·locat superficialment 
A012H000 1.500 h Oficial 1a electricista 25.23 37.85 
A013H000 1.500 h Ajudant electricista 21.61 32.42 
BG1PUA16 1.000 u CPM TMF10, 80-160A (55-111 kW),400V,s/compt.,s/IGA,s/protect.ID 438.52 438.52 
A%AUX0010150 1.500 % Despeses auxiliars mà d'obra 70.30 1.05 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  509.84 
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EG21251H_ m Tub rígid PVC,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió roscada+munt.superf.  

 Tub rígid de PVC, para protección del cableado solar 6mm, aïllant i no propagador 
 de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 
 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment, 
 apto para la intemperie.  
 Incluye paso y sellado del tubo a través de la cubierta.  
A012H000 0.035 h Oficial 1a electricista 25.23 0.88 
A013H000 0.050 h Ajudant electricista 21.61 1.08 
BG212510 1.000 m Tub rígid PVC,DN=16mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N 0.60 0.61 
BGW21000 1.000 u P.p.accessoris p/tubs rígids PVC 0.15 0.15 
A%AUX001 1.500 % Medios auxiliares 2.00 0.03 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  2.75 
 
EG21291H m Tub rígid PVC,DN=32mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió roscada+munt.superf.  

 Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 
 flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i 
 una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment 
A012H000 0.047 h Oficial 1a electricista 25.23 1.19 
A013H000 0.050 h Ajudant electricista 21.61 1.08 
BG212910 1.000 m Tub rígid PVC,DN=32mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N 1.58 1.61 
BGW21000 1.000 u P.p.accessoris p/tubs rígids PVC 0.15 0.15 
A%AUX001 1.500 % Medios auxiliares 2.30 0.03 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  4.06 
 
EG212D1H m Tub rígid PVC,DN=63mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió roscada+munt.superf.  

 Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 
 flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i 
 una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment 
A012H000 0.058 h Oficial 1a electricista 25.23 1.46 
A013H000 0.050 h Ajudant electricista 21.61 1.08 
BG212D10 1.000 m Tub rígid PVC,DN=63mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N 4.01 4.09 
BGW21000 1.000 u P.p.accessoris p/tubs rígids PVC 0.15 0.15 
A%AUX001 1.500 % Medios auxiliares 2.50 0.04 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  6.82 
 
EG2A3615_ m Canal aïllant PVC,1 tapa p/distribució,1 compart.,blanc,munt.s/paraments  

 Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, amb 1 compartiment, de color 
 blanc, muntada sobre paraments y apta para la intemperie.  
A012H000 0.100 h Oficial 1a electricista 25.23 2.52 
A013H000 0.050 h Ajudant electricista 21.61 1.08 
BG2A36B5 1.000 m Canal aïllant PVC,1 tapa p/distribució,40x110mm,4 compart.màx.,blanc 8.57 8.74 
BGW2A800 1.000 u P.p.accessoris p/canals plàstics,110-170mm 0.44 0.44 
A%AUX001 1.500 % Medios auxiliares 3.60 0.05 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  12.83 
 
EG312674 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2,col.tub  

 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació 
 RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines 
 amb baixa emissió fums, col·locat en tub 
A012H000 0.050 h Oficial 1a electricista 25.23 1.26 
A013H000 0.050 h Ajudant electricista 21.61 1.08 
BG312670 1.000 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2 8.94 9.12 
A%AUX001 1.500 % Medios auxiliares 2.30 0.03 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  11.49 
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EG3126A4 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x50mm2,col.tub  

 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació 
 RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines 
 amb baixa emissió fums, col·locat en tub 
A012H000 0.065 h Oficial 1a electricista 25.23 1.64 
A013H000 0.065 h Ajudant electricista 21.61 1.40 
BG3126A0 1.000 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x50mm2 34.66 35.35 
A%AUX001 1.500 % Medios auxiliares 3.00 0.05 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  38.44 
 
Estruct u ESTRUCTURA 66,3 KW PANEL 72 CELULAS -  INSTAL. COPLANAR CUBIERTA CHAPA  

 Suministro y montaje de estructura metálica para soporte y sujeción de instalación 
 fotovoltaica compuesta por 204 módulos de 72 celdas, distribución según plano. 
 Instalación coplanar con perfiles sujetos a las correas de la cubierta. Estructura a 
 base de aluminio estructural 6005 T6. 
 Incluye todos los elementos necesarios perfiles, grapas intermedias, grapas finales, 
 soportes y varillas roscadas. 
 Con soportes EPDM esponjoso para evitar filtraciones y vibraciones.   
  
Estructura 1.000 u EStructura 6,961.50 6,961.50 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  6,961.50 
 
Estructura u EStructura  
 Sin descomposición  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  6,961.50 
 
HT SAAE u HT SAAE PANEL FV 325WP POLICRISTALINO 72 CELULAS  

 Suministro e instalación de módulo fotovoltaico HT SAAE, modelo HT-325, o 
 equivalente, con las siguientes características: 
 Modelo:     HT-325 
 Máxima potencia:     325W 
 Tensión de máxima potencia:  37,3V 
 Intensidad de máxima potencia:  8,73A 
 Tensión de circuito abierto:   46,0V 
 Corriente de cortocircuito:  9,30A 
 Eficiencia de módulo:   16,7% 
 Tensión máxima del sistema:  1.000/1.500V 
 Protección fusible recomendado:  15A 
 Dimensiones:    992x1.956x40mm 
 Peso:     22,5kg  

  
  
HT-325 1.000 u Panell 128.20 128.20 
A012H000 0.500 h Oficial 1a electricista 25.23 12.62 
A013H000 0.500 h Ajudant electricista 21.61 10.81 
A%AUX001 1.500 % Medios auxiliares 23.40 0.35 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  151.98 
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Inversor u KOSTAL INVERSOR RED PIKO 20 20KW 400V  

 Suministro, instalación y conexión de inversor trifásico KOSTAL PIKO 20, o 
 equivalente, con las siguientes características  
 - Inyección trifásica 
 - Conversión sin transformador 
 - Dispositivo de desconexión CC electrónico integrado 
 -  Amplio rango de tensión de entrada 
 - Paquete de comunicación integrado de serie con datalogger, servidor web, portal 
 solar y las siguientes interfaces: 2x Ethernet, RS485, S0, 4x entradas analógicas (p. ej. 
 para receptor de telemando centralizado o PIKO Sensor) 
 - Smart Home y EEBus compatibles 
  
 Entrada (CC) 
 - Potencia máxima entrada:   22,6kWp 
 - Tensión máxima entrada:   1.000V 
 - Tensión de entrada de inicio:  180V 
 - Tensión MPPT máxima:   800V 
 - Corriente máxima entrada:   20A 
 - Numero de MPPT:   3  
 - Numero entradas CC:   3 
 Salida (CA) 
 - Potencia nominal de salida:  20kW 
 - Tensión nominal de la red:   400V 
 - Frecuencia nominal de red:   50Hz 
 - Corriente nominal de salida:  29A 
 - Corriente máxima de salida:  32,2A 
 Eficiencia máxima:    98% 
Kostal 1.000 u Kostal piko 2,901.48 2,901.48 
A012H000 2.000 h Oficial 1a electricista 25.23 50.46 
A013H000 2.000 h Ajudant electricista 21.61 43.22 
BGWE2000 1.000 u P.p.accessoris p/inversor fotovoltaic 9.87 9.87 
A%AUX001 1.500 % Medios auxiliares 93.70 1.41 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  3,006.44 
 
Kostal u Kostal piko  
 Sin descomposición  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  2,901.48 
 
MC4 hembra u MULTICONTACT CONECTOR AEREO MC4 4-6MM2 HEMBRA  

 Suministro y crimpage de conector AEREO MC4 hembra, para cableado solar de 
 4-6mm2 de sección. 
  
mc4 h 1.000 u mc4 h 2.53 2.53 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  2.53 
 
MC4 macho u MULTICONTACT CONECTOR AEREO MC4 4-6MM2 MACHO  

 Suministro y crimpage de conector AEREO MC4 macho, para cableado solar de 
 4-6mm2 de sección. 
mc4m 1.000 u mc4m 2.05 2.05 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  2.05 
 
Pt u Puesta a tierra de la instalación fotovoltaica  

 Puesta a tierra de la instalación fotovoltaica (estructura y equipos fotovoltaicos) 
 mediante conexión a la puesta a tierra de la instalación del edifico.   
 Incluye cableado, pequeño material necesario y conexionado.   Sin descomposición  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  400.00 
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RASA M Rasa para instalación soterrada del cuadro de CA hasta TMF10  

 Rasa para instalación soterrada de cableado des del cuadro de protección y 
 agrupación de CA hasta TMF10, situada al lado del suministro actual del pabellón.  
  
 Incluye: 
 - Corte de pavimento con disco de diamante.  
 - Arrancada de pavimento asfáltico.  
 - Demolición del pavimento mediante retro + mart.neum + carga en camión. 
 - Excavación de la rasa para el paso de instalación.  
 - Transporte de residuos y deposición controlada en depósito autorizado.  
 - Canalización soterrada mediante tubo adecuado a la sección del cableado.  
 - Relleno + piconage de la rasa. 
 - Pavimentado superior de la rasa y colocación de elementos (baldosas, acera, ...).  
  
 Sin descomposición  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  67.47 
 
Seg u Protección de zonas de trabajo, linea de vida fija, y coordinación de seguridad y salud  

 Protección de zonas de trabajo y coordinación de seguridad y salud.  
 Incluye suministro y montaje de línea de vida con cable de acero de 8mm, tipo C 
 según norma UNEIX 795. Para el anclaje de 2 personas entre tramos. Línea de vida 
 según módulos, 5 tramos de 41m y 2 tramos de 33m. Incluye certificación de la 
 instalación. Incluye medios de elevación para acceso a cubierta.   Sin descomposición  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  9,334.78 
 
Solver AC u Solver AC  
 Sin descomposición  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  1,154.09 
 
Trafo abierto u trafo abierto  
 Sin descomposición  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  65.00 
 
energymetter u Energy meter  
 Sin descomposición  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  418.04 
 
mc4 h u mc4 h  
 Sin descomposición  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  2.53 
 
mc4m u mc4m  
 Sin descomposición  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  2.05 
 
negre 6mm m cable nergre 6mm  
 Sin descomposición  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  0.76 
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smart u KOSTAL SMART ENERGY METER  

 Suministro, instalación y conexión de un KOSTAL SMART ENERGY METER o 
 equivalente, para la medición de la energía de las tres fases en tiempo real.  
  
 Volumen de prestaciones: 
 - RS485 interfaces preconfiguradas para puesta en funcionamiento sencilla 
 - 2 x LAN / 2 x RS485 interfaz 
 - Visualización Smart Tarifa 
 - Medición de la potencia activa y reactiva, la potencia aparente y el factor de 
 potencia por cada fase 
 - Webserver integrado para una fácil configuración avanzada del equipo por parte 
 del instalador 
  
 Funcionalidad clave de un vistazo: 
 - Registro de datos en tiempo real 
 - Medición de la energía trifásica, referencia e inyección 
 - Montaje carril DIN sobre riel de perfil de sombrero (4 TE) 
 - Control dinámico de la potencia activa 
  
energymetter 1.000 u Energy meter 418.04 418.04 
A012H000 1.000 h Oficial 1a electricista 25.23 25.23 
A013H000 1.000 h Ajudant electricista 21.61 21.61 
A%AUX001 1.500 % Medios auxiliares 46.80 0.70 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  465.58 
 
trafo u RTR TRAFO NUCLEO ABIERTO 250/5 RT80P  

 Suministro e instalación de trafo de núcleo abierto 250/5 RT80P.  
Trafo abierto 1.000 u trafo abierto 65.00 65.00 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  65.00 
 
vermell6mm m Cable vermell 6mm  
 Sin descomposición  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................................  0.76 
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3.- PRESSUPOST PER CAPÍTOLS 
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 
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01 Instalación fotovoltaica  
01.01 u ESTRUCTURA 66,3 KW PANEL 72 CELULAS -  INSTAL. COPLANAR CUBIERTA 1.00 6,961.50 6,961.50 
 CHAPA  

(Estruct) Suministro y montaje de estructura metálica para soporte y sujeción de 
 instalación fotovoltaica compuesta por 204 módulos de 72 celdas, 
 distribución según plano. Instalación coplanar con perfiles sujetos a las 
 correas de la cubierta. Estructura a base de aluminio estructural 6005 T6. 
 Incluye todos los elementos necesarios perfiles, grapas intermedias, 
 grapas finales, soportes y varillas roscadas. 
 Con soportes EPDM esponjoso para evitar filtraciones y vibraciones.   
  
 
01.02 u HT SAAE PANEL FV 325WP POLICRISTALINO 72 CELULAS 204.00 151.98 31,003.92 

(HT SAAE) Suministro e instalación de módulo fotovoltaico HT SAAE, modelo 
 HT-325, o equivalente, con las siguientes características: 
 Modelo:     HT-325 
 Máxima potencia:     325W 
 Tensión de máxima potencia:  37,3V 
 Intensidad de máxima potencia:  8,73A 
 Tensión de circuito abierto:   46,0V 
 Corriente de cortocircuito:  9,30A 
 Eficiencia de módulo:   16,7% 
 Tensión máxima del sistema:  1.000/1.500V 
 Protección fusible recomendado:  15A 
 Dimensiones:    992x1.956x40mm 
 Peso:     22,5kg  

   
01.03 u SOLVER STC4CP3 CUADRO 4 STRING COMB 2/1/1 1000V 15A C/PROT 3.00 383.47 1,150.41 

(Cuadro CC) Suministro, instalación y conexión de cuadro SOLVER de protección de 
 strings de paneles para instalaciones fotovoltaicas, o equivalente.  
 Entrada de 4 strings con protecciones con bases portafusibles y fusibles 
 10x38 de 15A gPV 1000Vdc en ambos polos. Combinación de 2 strings 
 para la obtención de 3 salidas.  
 Incluido protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 hasta 
 1000Vdc. Montado en caja ABB Mistral IP65. Entradas y salidas con 
 prensaestopas M16. Completo, montado, cableado y rotulado 
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01.04 u KOSTAL INVERSOR RED PIKO 20 20KW 400V 3.00 3,006.44 9,019.32 

(Inversor) Suministro, instalación y conexión de inversor trifásico KOSTAL PIKO 20, 
 o equivalente, con las siguientes características  
 - Inyección trifásica 
 - Conversión sin transformador 
 - Dispositivo de desconexión CC electrónico integrado 
 -  Amplio rango de tensión de entrada 
 - Paquete de comunicación integrado de serie con datalogger, servidor 
 web, portal solar y las siguientes interfaces: 2x Ethernet, RS485, S0, 4x 
 entradas analógicas (p. ej. para receptor de telemando centralizado o 
 PIKO Sensor) 
 - Smart Home y EEBus compatibles 
  
  Entrada (CC) 
 - Potencia máxima entrada:   22,6kWp 
 - Tensión máxima entrada:   1.000V 
 - Tensión de entrada de inicio:  180V 
 - Tensión MPPT máxima:   800V 
 - Corriente máxima entrada:   20A 
 - Numero de MPPT:   3  
 - Numero entradas CC:   3 
 Salida (CA) 
 - Potencia nominal de salida:  20kW 
 - Tensión nominal de la red:   400V 
 - Frecuencia nominal de red:   50Hz 
 - Corriente nominal de salida:  29A 
 - Corriente máxima de salida:  32,2A 
 Eficiencia máxima:    98% 
 
01.05 u SOLVER CUADRO AC AGRUPACION 3 INVERSORES TRIF 20KW 1.00 1,154.09 1,154.09 

(Cuadro AC) Suministro, instalación y conexión de cuadro SOLVER de protección de 
 la salida de CA de inversores, o equivalente.  
 Cuadro eléctrico de agrupación y protección en CA de la salida de los 
 inversores. Con protecciones magnetotérmicas y diferenciales por línea 
 de inversor y magnetotérmico general para la sección de salida. Incluye 
 protección contra sobretensiones. 
 Montado en caja ABB. Entradas y salidas con prensaestopas M16. 
 Completo, montado, cableado y rotulado. 
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01.06 u KOSTAL SMART ENERGY METER 1.00 465.58 465.58 

(smart) Suministro, instalación y conexión de un KOSTAL SMART ENERGY 
 METER o equivalente, para la medición de la energía de las tres fases en 
 tiempo real.  
  
 Volumen de prestaciones: 
 - RS485 interfaces preconfiguradas para puesta en funcionamiento 
 sencilla 
 - 2 x LAN / 2 x RS485 interfaz 
 - Visualización Smart Tarifa 
 - Medición de la potencia activa y reactiva, la potencia aparente y el 
 factor de potencia por cada fase 
 - Webserver integrado para una fácil configuración avanzada del equipo 
 por parte del instalador 
  
 Funcionalidad clave de un vistazo: 
 - Registro de datos en tiempo real 
 - Medición de la energía trifásica, referencia e inyección 
 - Montaje carril DIN sobre riel de perfil de sombrero (4 TE) 
 - Control dinámico de la potencia activa 
  
01.07 u RTR TRAFO NUCLEO ABIERTO 250/5 RT80P 3.00 65.00 195.00 

(trafo) Suministro e instalación de trafo de núcleo abierto 250/5 RT80P.  
 
01.08 u MULTICONTACT CONECTOR AEREO MC4 4-6MM2 HEMBRA 12.00 2.53 30.36 

(MC4 hembra) Suministro y crimpage de conector AEREO MC4 hembra, para cableado 
 solar de 4-6mm2 de sección. 
  
01.09 u MULTICONTACT CONECTOR AEREO MC4 4-6MM2 MACHO 12.00 2.05 24.60 

(MC4 macho) Suministro y crimpage de conector AEREO MC4 macho, para cableado 
 solar de 4-6mm2 de sección. 
 
01.10 m CABLE SOLAR 1X6MM NEGRO 1,5KVDC H1Z2Z2-K PRYSUN 550.00 0.76 418.00 

(Cable negre) Suministro, colocación y conexión de cable solar de 6mm2 de sección, 
 1.500V DC, de color negro, tipo H1Z2Z2-K PRYSUN o equivalente. 
 
01.11 m CABLE SOLAR 1X6MM ROJO 1,5KVDC H1Z2Z2-K PRYSUN 550.00 0.76 418.00 

(Cable vermell) Suministro, colocación y conexión de cable solar de 6mm2 de sección, 
 1.500V DC, de color rojo, tipo H1Z2Z2-K PRYSUN o equivalente. 
  
01.12 m Canal aïllant PVC,1 tapa p/distribució,1 compart.,blanc,munt.s/paraments 45.00 12.83 577.35 

(EG2A3615_) Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, amb 1 compartiment, 
 de color blanc, muntada sobre paraments y apta para la intemperie.  
 
01.13 m Tub rígid PVC,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió roscada+munt.superf. 420.00 2.75 1,155.00 

(EG21251H_) Tub rígid de PVC, para protección del cableado solar 6mm, aïllant i no 
 propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, 
 resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, 
 amb unió roscada i muntat superficialment, apto para la intemperie.  
 Incluye paso y sellado del tubo a través de la cubierta.  
 
01.14 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2,col.tub 115.00 11.50 1,321.35 

(EG312674) Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 
 designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta 
 del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub 
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01.15 m Tub rígid PVC,DN=32mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió 115.00 4.06 466.90 
 roscada+munt.superf.  

(EG21291H) Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 
 propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, 
 resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, 
 amb unió roscada i muntat superficialment 
 
01.16 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x50mm2,col.tub 100.00 38.44 3,844.00 

(EG3126A4) Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 
 designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 50 mm2, amb coberta 
 del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub 
 
01.17 m Tub rígid PVC,DN=63mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió 100.00 6.82 682.00 
 roscada+munt.superf.  

(EG212D1H) Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 
 propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, 
 resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, 
 amb unió roscada i muntat superficialment 
 
01.18 M Rasa para instalación soterrada del cuadro de CA hasta TMF10 50.00 67.47 3,373.50 

(RASA) Rasa para instalación soterrada de cableado des del cuadro de 
 protección y agrupación de CA hasta TMF10, situada al lado del 
 suministro actual del pabellón.  
  
 Incluye: 
 - Corte de pavimento con disco de diamante.  
 - Arrancada de pavimento asfáltico.  
 - Demolición del pavimento mediante retro + mart.neum + carga en 
 camión. 
 - Excavación de la rasa para el paso de instalación.  
 - Transporte de residuos y deposición controlada en depósito autorizado.  
 - Canalización soterrada mediante tubo adecuado a la sección del 
 cableado.  
 - Relleno + piconage de la rasa. 
 - Pavimentado superior de la rasa y colocación de elementos (baldosas, 
 acera, ...).  
  
01.19 u CPM TMF10, 80-160A (55-111 kW),400V,s/compt.,s/IGA,s/protect.ID,col.superf. 1.00 509.84 509.84 

(EG1PUA16) Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament 
 trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència 
 entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars 
 de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides 
 totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els 
 fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A 
 regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció 
 diferencial, col·locat superficialment 
 
01.20 u Puesta a tierra de la instalación fotovoltaica 1.00 400.00 400.00 

(Pt) Puesta a tierra de la instalación fotovoltaica (estructura y equipos 
 fotovoltaicos) mediante conexión a la puesta a tierra de la instalación del 
 edifico.   
 Incluye cableado, pequeño material necesario y conexionado.  
  
 TOTAL 01 .......................................................................................................................................................  63,170.72 
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02 Seguridad y salud  
02.01 u Protección de zonas de trabajo, linea de vida fija, y coordinación de 1.00 9,334.78 9,334.78 
 seguridad y salud  

(Seg) Protección de zonas de trabajo y coordinación de seguridad y salud.  
 Incluye suministro y montaje de línea de vida con cable de acero de 
 8mm, tipo C según norma UNEIX 795. Para el anclaje de 2 personas entre 
 tramos. Línea de vida según módulos, 5 tramos de 41m y 2 tramos de 
 33m. Incluye certificación de la instalación. Incluye medios de elevación 
 para acceso a cubierta.  
  
 TOTAL 02 .......................................................................................................................................................  9,334.78 
 ____________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL .........................................................................................................................................................  72,505.50 
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4.- RESUM DEL PRESSUPOST 

CAPÍTOL  RESUM    IMPORT 
1 Instalꞏlació fotovoltaica ...................................................................................  63,170.72 
2 Seguretat i salut ..............................................................................................  9,334.78 
  _______________  
  
 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 72,505.50 
  
 13.00  % Despeses generals  9,425.72 
 6.00  % Benefici industrial  4,350.33 
  _______________________  
 Suma ...............................  13,776.05 
  _______________  
  
 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (P.E.C.) SENSE IVA 86,281.55 
 
 21% IVA ..........................  18,119.13 
  _______________  
 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (P.E.C.) 104,400.68 
 
 
 
Puja el pressupost l´esmentada quantitat de CENT-QUATRE MIL QUATRE-CENTS EUROS amb SEIXANTA-VUIT 

CÈNTIMS 
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