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1 INTRODUCCIÓ 

1.1 ANTECEDENTS 

 

L’energia solar fotovoltaica (producció directa d’energia elèctrica a partir de la radiació solar, per mitjà 

de cèl·lules solars) és una font d’energia neta que té, entre d’altres, els següents avantatges: 

 

• És renovable i no esgota els recursos naturals 

• No utilitza aigua 

• Es fiable i comporta un baix manteniment 

• No produeix contaminació ambiental ni sonora 

• És de ràpida instal·lació 

 

Les seves principals desavantatges són que la generació depèn de la radiació solar disponible i per tant 

és parcialment aleatòria. 

Les instal·lacions interconnectades a xarxa per autoconsum funcionen automàticament en paral·lel 

amb la xarxa elèctrica convencional. La instal·lació fotovoltaica genera electricitat que s’injecta 

directament al consum de l’edifici on s’ha produït l’energia. 

Quan hi ha generació d’energia fotovoltaica i no hi ha consum, els excedents s’aboquen a la xarxa de 

distribució, excepte en instal·lacions amb la modalitat d’injecció zero on un aparell bloqueja els 

excedents per evitar abocar-los a la xarxa. 

Al generar l’energia mitjançant la radiació solar, aquest tipus d’instal·lacions eviten l’emissió de 

partícules contaminats a l’atmosfera com Sofre, CO2, CO, Plom, etc. (amb altres tipus d’instal·lacions, 

per cada 10 kWh generats es pot arribar a emetre fins a 10 kg de CO2 a l’atmosfera). Així mateix, 

normalment, l’energia solar generada és consumida en el mateix lloc que es produeix. Tanmateix 

aquesta energia generada per mitja de fonts renovables evita que tingui de ser produïda per altres 

mitjans molt contaminants i perjudicials pel medi ambient com la tèrmica, nuclear, etc. 
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1.2 OBJECTE I ABAST 

L’objecte d’aquest projecte és la descripció, disseny i càlcul dels elements necessaris per a la realització 

d’una instal·lació solar fotovoltaica de 436,70 kWp. La instal·lació és per autoconsum i està ubicada en 

les tres cobertes dels tres edificis de l’empresa CURÓS FRED S.L. de Vic (Barcelona). Aquesta instal·lació 

es connectarà a la xarxa interior del titular. 

També és objecte del projecte la descripció a la Administració Pública dels elements que composen la 

instal·lació, fixant-se a més amb les bases a seguir en l’execució tècnica, material i de seguretat que 

han de reunir per al bon funcionament d’aquesta, per poder sol·licitar als organismes competents les 

autoritzacions que correspongui per a la seva posada en servei.  

1.3 TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ 

 
Titular 

Raó Social / Cognoms, Nom: CURÓS FRED S.L. 

NIF: B63481261 Adreça: C/Mas de la Mora, 12  

Codi Postal/Localitat: 08500 VIC Província: BARCELONA 

 

S’adjunta factura de consum d’electricitat en annexes amb dades del titular. 

 
Efectes de comunicació 

Cognoms, Nom: Ignasi Baltà 

Càrrec: Director 

Adreça: C/Mas de la Mora, 12  

Codi Postal/Localitat: 08500 VIC Província: BARCELONA 

Telf. contacte: 93 886 6111 Telf. mòbil:   

email: ibalta@curos.es 
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1.4 EMPLAÇAMENT INSTAL·LACIÓ 

 

Adreça: C/Mas de la Mora, 12 – 08500 VIC (BARCELONA)  

UTM:   X = 439242,1 Y = 4644129,4 Fus = 31 T 

Parcel·la Cadastral: 9245604DG3492N0001TL 

CUPS:   ES0031446472330003CX0F 

Pot.contractada:  800 Kw 
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Cobertes on s’ubiquen els mòduls solars 

 

 

Coberta 1 
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Coberta 2 

 

Coberta 3 
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1.5 NORMATIVES APLICABLES 

 

Aquest document s’elabora d’acord a les següents normatives: 

 

• Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els 

productes. 

• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries, segons RD 

842/2002, de 2 d’agost. 

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

instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia”. 

• “Condiciones técnicas que deben cumplir las instalaciones fotovoltaicas para su conexión a la 

red de distribución de Fecsa-Endesa”. 

• “Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico” 

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

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

con autoconsumo y de producción con autoconsumo”. 

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

y la protección de los consumidores” 

• “Real Decreto 244/2019 de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, 

técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica” 

 

i de forma específica, per instal·lacions generadores en baixa tensió: 

• Les instal·lacions interconnectades sense abocament a xarxa que generen en baixa tensió es 

tramiten de conformitat amb les ITC-BT 4 i ITC-BT 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa 

Tensió (REBT) (Reial Decret 842/2002) així com la Instrucció 7/2003, de 9 de setembre, de la 

Direcció General d'Energia i Mines, per la qual s'estableix el procediment per a la tramitació, 

posada en servei i inspecció de les instal·lacions elèctriques connectades a una alimentació en 

baixa tensió. 
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• Apartat 9 de la ITC-BT 40, a presentar un projecte a la empresa distribuïdora d'energia elèctrica 

d'aquelles parts que afectin les condicions d'acoblament i seguretat del subministrament 

elèctric, a fi de que aquesta pugui verificar que les instal·lacions de interconnexió i altres 

elements que afectin a la regularitat del subministrament estiguin realitzades d'acord amb els 

reglaments en vigor. 

 

• Per aplicació de l’article 18 del nou Reial Decret llei RD15/2018 del 5 d’octubre, es modifica 

l’article 9 “Autoconsumo de energía eléctrica” de la Llei 24/2013 en el seu punt 3 respecte a la 

inscripció de la instal·lació en els registres corresponents, quedant de la següent manera: 

“Las instalaciones de producción no superiores a 100kW de potencia asociadas a las 

modalidades de suministro con autoconsumo con excedentes estarán exentas de la obligación 

de inscripción en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica. 

No obstante, las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla podrán 

dar de alta, de oficio, dichas instalaciones en sus respectivos registros administrativos de 

autoconsumo…” 

1.6 CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 

La instal·lació fotovoltaica descrita en el present projecte s’instal.la repartida a les cobertes  

assenyalades en l’apartat 1.5 d’aquest projecte, de l’empresa CURÓS FRED S.L., ubicada a Vic 

(Barcelona). Es tracta d’una empresa del sector de l’alimentació que distribueix productes gourmet 

d’alimentació i ofereix serveis logístics frigorífics i túnels de congelació en règim de lloguer. 

En aplicació del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión” i les seves “Instrucciones Técnicas 

Complementarias”, ITC-BT-04, apartat 3.1, la instal·lació objecte del present projecte es classificarà 

segons el grup c, corresponent a instal·lacions de potència superior a 10 kW corresponents a locals 

mullats i segons ITC-BT-05, apartat 4.1 com a grup d, corresponent a locals mullats amb potència 

instal·lada superior a 25 kW. 

Aquest tipus d’instal·lacions requereixen de projecte tècnic amb certificat de direcció i final d’obra, 

contracte de manteniment amb l’empresa instal·ladora, inspecció inicial realitzada per una empresa 

autoritzada i inspeccions periòdiques cada 5 anys. 
Pág. 12 - 145

mailto:info@wattenergia.com
https://www.coettc.org/verifica?multi=ca&csv=A.LRJQN2.OUMTQ1
https://www.coettc.org/verifica?multi=ca&csv=A.LRJQN2.OUMTQ1


       

   

       

   

  

instal·lació Solar Fotovoltaica d’autoconsum de 436,70 kWp 

  CURÓS FRED S.L. 

     
 

 

WATT ENERGIA S.L.  

C/ Xaloc, 17 - Pol. Ind. Riambau - Tàrrega  

Tel. +34 973 314 994     info@wattenergia.com  

 
12 

 

1.7 CLASSIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ A LEGALITZAR 

El REBT i la seva ITC-BT-40, classifiquen les instal·lacions generadores atenen al seu funcionament 

respecte a la xarxa de distribució Pública. Aquesta instal·lació correspon al grup c d’instal·lacions 

generadores interconnectades que són aquelles que estan, normalment, treballant en paral·lel amb 

la xarxa de distribució Pública. 

Aquestes es tramiten de conformitat amb les ITC-BT 4 i ITC-BT 5 del Reglament Electrotècnic per a 

Baixa Tensió (REBT) (Reial Decret 842/2002) així com la Instrucció 7/2003, de 9 de setembre, de 

la Direcció General d'Energia i Mines, per la qual s'estableix el procediment per a la tramitació, posada 

en servei i inspecció de les instal·lacions elèctriques connectades a una alimentació en baixa tensió. 

En cas d’haver-hi parts que afectin les condicions d'acoblament i seguretat del subministrament 

elèctric, el titular de la instal·lació està obligat, d'acord amb l'apartat 9 de la ITC-BT 40, a presentar 

un projecte a la empresa distribuïdora d'energia elèctrica d'aquelles parts, a fi de que aquesta 

pugui verificar que les instal·lacions de interconnexió i altres elements que afectin a la regularitat del 

subministrament estiguin realitzades d'acord amb els reglaments en vigor. 

Per aplicació de l’article 4 del nou Reial Decret 244/2019 de 5 d’abril, es modifica l’article 9 de la Llei 

24/2013 respecte a les modalitats d’autoconsum que queden de la següent manera: 

a) “Modalidad de suministro con autoconsumo sin excedentes. Corresponde a las modalidades 

definidas en el artículo 9.1.a) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre. En estas modalidades se 

deberá instalar un mecanismo antivertido que impida la inyección de energía excedentaria a la 

red de transporte o de distribución. En este caso existirá un único tipo de sujeto de los previstos 

en el artículo 6 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, que será el sujeto consumidor.” 

b) “Modalidad de suministro con autoconsumo con excedentes. Corresponde a las modalidades 

definidas en el artículo 9.1.b) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre. En estas modalidades las 

instalaciones de producción próximas y asociadas a las de consumo podrán, además de 

suministrar energía para autoconsumo, inyectar energía excedentaria en las redes de 

transporte y distribución. En estos casos existirán dos tipos de sujetos de los previstos en el 

artículo 6 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, que serán el sujeto consumidor y el 

productor.” 
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La instal·lació objecte d’aquest projecte serà de la modalitat de subministrament d’autoconsum sense  

excedents, que correspon a l’apartat a) pel que s’instal·larà un dispositiu que no permeti l’abocament 

d’energia a la xarxa. 

 

2 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

2.1 DESCRIPCIÓ GENERAL INSTAL·LACIÓ 

 

El generador fotovoltaic està format per una sèrie de mòduls del mateix model connectats 

elèctricament entre si que transformen l’energia solar en energia elèctrica, generant una corrent 

contínua proporcional a la irradiància solar que incideix sobre aquests.  

 

Els mòduls estan formats per la interconnexió de cèl·lules solars encapsulades entre materials que la 

protegeixen de les condicions climàtiques exteriors. Són les encarregades de captar l’energia 

procedent del sol en forma de radiació solar i transformar-la en energia elèctrica per l’efecte 

fotovoltaic. Aquest efecte es produeix a l’incidir la radiació solar sobre materials definits com a 

semiconductors extrínsecs. Quan sobre la cèl·lula solar incideix la radiació, apareix una tensió anàloga 

a la que es produeix entre els bornes d’una pila. La majoria de cèl·lules solars estan constituïdes per 

silici mono o policristal·lí.  

 

No obstant, no és possible injectar directament l’energia del generador fotovoltaic a la xarxa elèctrica 

del consumidor, necessitant ésser transformada en corrent altern per tal d’acoblar-se a la mateixa. 

Aquest corrent es condueix fins a l’ondulador o inversor que, emprant la tecnologia de potència, la 

converteix en corrent altern a la mateixa freqüència i tensió que la disponible a la xarxa elèctrica. 

D’aquesta manera l’energia pot ser autoconsumida per la xarxa interior del consumidor.  
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La instal·lació es planteja, doncs, com un estalvi en la factura elèctrica. L’energia generada 

s’autoconsumirà en la instal·lació interior de l’usuari. Un dispositiu antiabocament o CDP evitarà que 

s’injecti a la xarxa pública energia generada i no consumida. 

 

En una mateixa instal·lació es poden emprar inversors de diferents potències, cadascun amb el seu 

generador fotovoltaic de forma independent, permetent realitzar operacions de manteniment en una 

part de la instal·lació sense interferir en la resta. 

 

 

 

 

La instal·lació guarda les distàncies amb d’altres instal·lacions existents, pel que no hi ha cap 

interferència amb la instal·lació solar objecte d’aquest projecte. 
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2.1.1 CONNEXIÓ A LA XARXA 

La instal·lació solar es connectarà a la xarxa de BT de la empresa distribuïdora per mitjà del quadre  

elèctric general de l’empresa ubicat a la sala general de quadres que es mostra a la imatge. 
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2.1.2 DESCRIPCIÓ DE LA COBERTA 

 

Totes les cobertes son tipus Deck.  

Consta d’una xapa metàl·lica, un aïllament tèrmic de poliisocianurat i una capa superior amb làmines 

sintètiques adherides de TPO, el que li ofereix una gran estanqueïtat.  

Es mostra imatge de la coberta 2 com a exemple. 
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2.2 MÒDULS SOLARS 

 

La instal·lació solar consta de dos tipus de mòduls diferents. 

 

Per una banda s’instal·laran 292 mòduls a la coberta 1 de la marca CSUN model C275-60P de 275 Wp 

cada un d’ells.  

 

D’altra banda s’instal·laran 648 mòduls de la marca EXIOM model EX550MB-144 de 550 Wp cada un 

d’ells, repartits entre les cobertes 1, 2 i 3. 

 

En total s’instal·laran 940 mòduls amb una potència de pic total de 436,70 kWp.  

 

La connexió dels mòduls es realitzarà adoptant diferents configuracions de sèries segons es detalla al 

capítol 3.2 i en el plànol de strings.   

 

En Annexes s’adjunta documentació tècnica dels dos tipus de mòduls. 

 

S’adjunta imatge amb la distribució de tots els mòduls per cobertes. 
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2.2.1 UBICACIÓ MÒDULS SOLARS 

Els mòduls solars aniran instal·lats en posició inclinada 15° sobre les cobertes, repartits en orientació 

est i oest per tal d’optimitzar espai i maximitzar la generació d’energia. 
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2.3 ONDULADORS (INVERSORS) 

 

S’utilitzaran 6 inversors de la marca SUNGROW que absorbiran totalment la potencia generada en el 

camp fotovoltaic. Es tracta de 2 onduladors model SG110CX de 110 kW i 4 del model SG33CX de 33 Kw 

de potencia nominal. 

 

La potencia total instal·lada serà de 352 kWn. 

 

Les característiques dels onduladors ( inversors ) es descriuen a continuació: 

 

L’inversor SUNGROW model SG110CX és un inversor DC/AC de 110kW de potència nominal per a 

connexió a xarxes de sistemes fotovoltaics amb entrada entre els 200-1000V DC i sortida 400V AC 

trifàsic. 

 

L’inversor SUNGROW model SG33CX és un inversor DC/AC de 33kW de potència nominal per a 

connexió a xarxes de sistemes fotovoltaics amb entrada entre els 200-1000V DC i sortida 400V AC 

trifàsic. 

 

Posseeixen seguiment del punt de màxima potencia amb l’objecte de maximitzar en tot moment la 

potencia disponible en el generador fotovoltaic i injectar-ho a la xarxa de consum interior. 
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Les característiques principals són: 

• Operació com a font de corrent. 

• Auto commutat. 

• Seguiment del punt de màxima potencia. 

• No funcionament en mode illa o aïllat. 

• Transformador AC d’aïllament galvànic. 

• Compleix les exigències del RD 1699/2011 que regula a Espanya la connexió a xarxa de 

sistemes fotovoltaics de petita potència amb connexió a xarxa. 

• Compleix la Directiva Comunitària Electromagnètica (DC/89/336/CEE) i la Directiva 

Comunitària de baixa tensió (DC/73/23/CEE), així com la normativa específica de la 

companyia FECSA-ENDESA. 

 

L’inversor   compleixen   amb   les   directives   comunitàries   de   Seguretat   Elèctrica   i Compatibilitat 

Electromagnètica incorporant les següents proteccions: 

• Tensió de xarxa fora de rang 

• Freqüència de xarxa fora de rang 

• Sobretensions induïdes mitjançant varistors 

• Qualsevol pertorbació present a la xarxa elèctrica 

• Transformadors d’aïllament galvànic 

 

Disposen de les senyalitzacions necessàries per la seva correcta operació i incorporen els controls 

automàtics imprescindibles que asseguren la seva adequada supervisió i maneig.  

Disposen dels següents controls manuals: 

• Encesa i apagada general de l’inversor 

• Connexió i desconnexió de l’inversor de la xarxa AC 
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INVERSOR SUNGROW MODEL SG110CX 

 
 

 
 
 
 
 
 

INVERSOR SUNGROW MODEL SG33CX 
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CARACTERISTIQUES TÈCNIQUES DE L’INVERSOR SUNGROW SG110CX 
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CARACTERISTIQUES TÈCNIQUES DE L’INVERSOR SUNGROW SG33CX 

 

Dades d’entrada 

 

 

Dades de sortida 

 

 

Dades generals 
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ALTRES  CARACTERÍSTIQUES  TÈCNIQUES DELS INVERSORS 

 

• Està  protegit  contra  tensions  i  freqüències  fora  de  marges  i  contra sobre temperatura 

• Està protegit contra sobretensions en corrent alterna i continua 

 

Disposa de les funcions automàtiques següents: 

• Autoprotecció contra funcionament en illa i parada de seguretat 

• Posta en standby de l’equip durant la nit (minimitzant l’autoconsum durant els períodes 

de no injecció energètica a la xarxa) 

• Reconnexió  automàtica  quant  desapareixen  les  condicions  que  provocaren  la interrupció 

de la injecció a la xarxa 

• L'inversor  disposa  dels  dispositius  automàtics  de  control  per  a  la  connexió  i 

desconnexió dels subcamps fotovoltaics i de la línia de sortida AC cap a la xarxa 

• Disposa de comandaments d'encesa i apagada manual i de  connexió  i desconnexió manual 

dels subcamps fotovoltaics i de la línia de sortida AC cap a la xarxa 

• Quan l’inversor està en parada, l’equip efectua el calibratge dels components de mesura i 

seguidament passa a l’estat d’espera 

• En  cas  que  es  produeixi  un  error  repetidament,  l’inversor  passa  a  estat  de 

funcionament “Bloqueo permanente” i deixa d’injectar corrent a la xarxa 

 

 

L’inversor disposarà de visualitzadors de: 

 

• Estat d'alarmes 

• Voltatge i corrent DC d'entrada del camp FV 

• Voltatges i corrents AC de cadascuna de les fases de sortida 

• Potència DC d'entrada del camp FV 

• Potència activa i aparent de sortida 

• Rendiment de l'inversor 
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2.3.1 UBICACIÓ INVERSORS 

Els inversors s’instal·laran a l’exterior, a la paret de l’edifici 2, en l’espai que es mostra a la imatge. 
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2.4 ESTRUCTURA SUBJECCIÓ PANELLS 

 

L’estructura de suport dels mòduls fotovoltaics és sobre coberta transitable amb suports inclinats 

prefabricats d’alumini de la marca SOLARSTEM. S’instal·laran repartits en orientació est i oest per 

tal d’optimitzar espai i maximitzar la generació d’energia. 

Aquests suports estan estudiats aerodinàmicament per a reduir l’acció del vent i la fricció amb el mínim 

de llast i sense perforar.  

Per tant, no es perfora la coberta per fixar els suports. S’ajuda a la fixació amb uns llastos de formigó. 

En funció del model dels perfils a instal·lar, els llastos poden anar a la part inferior o a la part del 

darrera. 

El suport admet diferents posicions i inclinacions dels mòduls a instal·lar. En aquest cas serà de 15° 

 

 

 

 

Els perfils estan fabricats en alumini EN AW-6082 T6 i la tornilleria en acer inoxidable A2-70. Les juntes 

son en EPDM. 
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L’estructura compleix els requisits d’integritat estructural establerts en la normativa d’obligat 

compliment.  

 

 

 

 

Tenint en compte el pes dels mòduls, suports i llastos, es considera una sobrecàrrega  total a les 

cobertes  de 43 kg/m2.  

 

S’adjunta documentació de l’estructura en Annexes. 
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2.5 QUADRES ELÈCTRICS 

 

En les dues instal·lacions el quadre general de baixa tensió de la industria és existent i compleix amb 

la normativa vigent. Per la part de la generació fotovoltaica es disposarà un nou quadre. 

 

Estarà dissenyat per a distribucions monofàsiques i trifàsiques a 230 V / 400 V i seguirà amb els criteris 

especificats en la ITC-BT-17 del actual REBT. 

 

El quadre elèctric incorporarà els següents elements de comandament i protecció: 

• Interruptors generals de tall omnipolar 

Protecció dels circuits derivats segons les necessitats i característiques de cada sortida, amb els 

següents elements: 

• Interruptors automàtics de tall omnipolar, calibrats segons la càrrega a suportar i amb la 

capacitat de ruptura segons sigui el punt de la seva instal·lació. Els interruptors son de potencia 

tèrmica i magnètica de tipus modular, muntats i connectats sobre perfils adequats, de manera 

que sobresurtin de l’evolvent per tal de realitzar una maniobra fàcil 

• Blocs diferencials de sensibilitat 30 o 300 mA. segons sigui 

• Els contactors tallaran totes les fases actives de cada circuit amb la bobina alimentada a 230V 

• Els borns de connexió dels diferents circuits seran de dimensions adequades segons la secció 

de la línia de sortida de cada circuit 

• La barra de  connexió a terra, connectarà tots els aparells que ho necessitin, serà de coure, 

tindrà previsió per a la connexió de la xarxa general mitjançant el conductor de coure 

d’interconnexió 

• Petit material interior per a connexions, numeradors, canaletes i altres elements necessaris 

per a un correcte acabat del mateix. Tots els circuits s’identificaran mitjançant una retolació 

adequada. Existirà l’esquema unifilar actualitzat a l’interior del quadre elèctric 
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2.5.1 UBICACIÓ DELS QUADRES ELÈCTRICS 

 

El quadre de CC i el de CA aniran instal·lats a la mateixa ubicació que l’inversor, especificada en el punt 

2.3.1, just al seu costat. S’instal·len dins d’envolupants homologades per a la seva ubicació a l’exterior. 

El quadre CC incorpora les proteccions i part de la instal·lació elèctrica entre els mòduls solars i 

l’inversor. 

El quadre CA incorpora les proteccions i part de la instal·lació elèctrica entre l’inversor i el punt de 

connexió a la xarxa a través del Quadre General. 

 

2.6 PROTECCIONS CONTRA CONTACTES DIRECTES 

 

Aquesta protecció consisteix en prendre mesures amb l’objectiu de protegir les persones contra els 

perills que poden derivar-se d’un contacte amb parts actives de la instal·lació. 

 

La protecció contra contactes directes es realitza segons les indicacions de la ITC-BT-24 apartats 3.1; 

3.2; 3.3; 3.4 de manera que les parts actives no siguin accessibles a les persones. Així, caldrà protegir 

adequadament caixes de derivació, quadres elèctrics, connexions de receptors... afegint elements que 

evitin qualsevol contacte accidental amb les parts actives. 

 

Les parts actives estaran protegides mitjançant un aïllament que no pugui eliminar-se a no ser que es 

trenqui. Aquestes parts actives s’ubicaran a l’interior d’envolupants o rere barreres que tinguin un grau 

mínim de protecció IP XXB, segons la Norma UNE EN 20324. 
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2.7 PROTECCIONS CONTRA CONTACTES INDIRECTES 

 

Les proteccions contra contactes indirectes sempre seran per tall automàtic de l’alimentació. Aquest 

sistema està destinat a impedir que la tensió de contacte amb un valor suficient es mantingui durant 

un temps suficient i, per tant, que existeixi la possibilitat de risc per a les persones o animals. S’utilitza 

com a normativa de referència la norma UNE 20.752-1. 

 

Normalment l’esquema de distribució és el TT, on el sistema d’alimentació disposa d’una presa de terra 

per al neutre i on les masses de la instal·lació receptora estan connectades a una altra presa de terra 

suficientment separada. 

 

La condició que cal complir es la següent: 

 

Rpat masses x Iarranc protecció ≤ U contacte límit 

 

On: 

Rpat  =  És la suma de les resistències de la pressa de terra i dels conductors de protecció. 

Iarranc prot   = És el corrent que assegura el funcionament automàtic del dispositiu de protecció. 

S’utilitzaran dispositius de protecció diferencial residual, on la intensitat d’arrancada es la sensibilitat 

ajustada a la intervenció instantània.   

U contacte límit   =  És la tensió de contacte límit convencional (50V, 24 V, 12V) 
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Les proteccions previstes en la instal·lació són les següents: 

 

circuit CA proteccions 
cont.indirecte 

Sortida inversor 1 250 A / 300 mA / 4 pols 

 

circuit CA proteccions 
cont.indirecte 

Sortida inversor 2 63 A / 300 mA / 4 pols 

 

circuit CA proteccions 
cont.indirecte 

Sortida inversor 3 63 A / 300 mA / 4 pols 

 

circuit CA proteccions 
cont.indirecte 

Sortida inversor 4 250 A / 300 mA / 4 pols 

 

circuit CA proteccions 
cont.indirecte 

Sortida inversor 5 63 A / 300 mA / 4 pols 

 

circuit CA proteccions 
cont.indirecte 

Sortida inversor 6 63 A / 300 mA / 4 pols 
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2.8 PROTECCIONS CONTRA SOBRE INTENSITATS 

 

 

Qualsevol circuit estarà protegit contra els efectes de sobre intensitats que puguin presentar-se en 

qualsevol moment. La interrupció d’aquest circuit es realitzarà en un temps convenient i estarà 

dimensionat per a les sobre intensitats previsibles. 

 

 

Aquestes sobre intensitats poden venir donades per: 

 

• Sobrecarregues degudes a aparells d’utilització o defectes d’aïllament de gran impedància. 

• Curtcircuits. 

• Descàrregues atmosfèriques 

 

 

Tots els circuits estaran protegits, mitjançant dispositius automàtics magneto tèrmics calibrats per tal 

de protegir adequadament la secció del conductor, el valor d’aquestes proteccions estan indicats en 

els esquemes unifilars. 

 

El poder de tall d’aquests elements estarà d’acord amb la intensitat de curtcircuit que es pugui 

presentar segons l’indicat a la ITC-BT-22 i a l’establert a la norma UNE 20460-4-43 apartats 

432/433/434/435/436. 
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Proteccions circuits CC 

 

circuit CC conductor protecció 
Sèrie 1.1 2 x 4 mm² Cu unipolar 2 fusibles 16A 10x38gL-gC 
Sèrie 1.2 2 x 4 mm² Cu unipolar 2 fusibles 16A 10x38gL-gC 
Sèrie 1.3 2 x 4 mm² Cu unipolar 2 fusibles 16A 10x38gL-gC 
Sèrie 1.4 2 x 4 mm² Cu unipolar 2 fusibles 16A 10x38gL-gC 
Sèrie 1.5 2 x 4 mm² Cu unipolar 2 fusibles 16A 10x38gL-gC 
Sèrie 1.6 2 x 4 mm² Cu unipolar 2 fusibles 16A 10x38gL-gC 
Sèrie 1.7 2 x 4 mm² Cu unipolar 2 fusibles 16A 10x38gL-gC 
Sèrie 1.8 2 x 4 mm² Cu unipolar 2 fusibles 16A 10x38gL-gC 
Sèrie 1.9 2 x 4 mm² Cu unipolar 2 fusibles 16A 10x38gL-gC 

Sèrie 1.10 2 x 4 mm² Cu unipolar 2 fusibles 16A 10x38gL-gC 
Sèrie 1.11 2 x 4 mm² Cu unipolar 2 fusibles 16A 10x38gL-gC 
Sèrie 1.12 2 x 4 mm² Cu unipolar 2 fusibles 16A 10x38gL-gC 
Sèrie 1.13 2 x 4 mm² Cu unipolar 2 fusibles 16A 10x38gL-gC 
Sèrie 1.14 2 x 4 mm² Cu unipolar 2 fusibles 16A 10x38gL-gC 

 

 

circuit CC conductor protecció 
Sèrie 2.1 2 x 4 mm² Cu unipolar 2 fusibles 16A 10x38gL-gC 
Sèrie 2.2 2 x 4 mm² Cu unipolar 2 fusibles 16A 10x38gL-gC 
Sèrie 2.3 2 x 4 mm² Cu unipolar 2 fusibles 16A 10x38gL-gC 
Sèrie 2.4 2 x 4 mm² Cu unipolar 2 fusibles 16A 10x38gL-gC 

 

 

circuit CC conductor protecció 
Sèrie 3.1 2 x 4 mm² Cu unipolar 2 fusibles 16A 10x38gL-gC 
Sèrie 3.2 2 x 4 mm² Cu unipolar 2 fusibles 16A 10x38gL-gC 
Sèrie 3.3 2 x 4 mm² Cu unipolar 2 fusibles 16A 10x38gL-gC 
Sèrie 3.4 2 x 4 mm² Cu unipolar 2 fusibles 16A 10x38gL-gC 
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circuit CC conductor protecció 
Sèrie 4.1 2 x 4 mm² Cu unipolar 2 fusibles 16A 10x38gL-gC 
Sèrie 4.2 2 x 4 mm² Cu unipolar 2 fusibles 16A 10x38gL-gC 
Sèrie 4.3 2 x 4 mm² Cu unipolar 2 fusibles 16A 10x38gL-gC 
Sèrie 4.4 2 x 4 mm² Cu unipolar 2 fusibles 16A 10x38gL-gC 
Sèrie 4.5 2 x 4 mm² Cu unipolar 2 fusibles 16A 10x38gL-gC 
Sèrie 4.6 2 x 4 mm² Cu unipolar 2 fusibles 16A 10x38gL-gC 
Sèrie 4.7 2 x 4 mm² Cu unipolar 2 fusibles 16A 10x38gL-gC 
Sèrie 4.8 2 x 4 mm² Cu unipolar 2 fusibles 16A 10x38gL-gC 
Sèrie 4.9 2 x 4 mm² Cu unipolar 2 fusibles 16A 10x38gL-gC 

Sèrie 4.10 2 x 4 mm² Cu unipolar 2 fusibles 16A 10x38gL-gC 
Sèrie 4.11 2 x 4 mm² Cu unipolar 2 fusibles 16A 10x38gL-gC 
Sèrie 4.12 2 x 4 mm² Cu unipolar 2 fusibles 16A 10x38gL-gC 
Sèrie 4.13 2 x 4 mm² Cu unipolar 2 fusibles 16A 10x38gL-gC 
Sèrie 4.14 2 x 4 mm² Cu unipolar 2 fusibles 16A 10x38gL-gC 

 

 

circuit CC conductor protecció 
Sèrie 5.1 2 x 4 mm² Cu unipolar 2 fusibles 16A 10x38gL-gC 
Sèrie 5.2 2 x 4 mm² Cu unipolar 2 fusibles 16A 10x38gL-gC 
Sèrie 5.3 2 x 4 mm² Cu unipolar 2 fusibles 16A 10x38gL-gC 
Sèrie 5.4 2 x 4 mm² Cu unipolar 2 fusibles 16A 10x38gL-gC 
Sèrie 5.5 2 x 4 mm² Cu unipolar 2 fusibles 16A 10x38gL-gC 
Sèrie 5.6 2 x 4 mm² Cu unipolar 2 fusibles 16A 10x38gL-gC 

 

 

circuit CC conductor protecció 
Sèrie 6.1 2 x 4 mm² Cu unipolar 2 fusibles 16A 10x38gL-gC 
Sèrie 6.2 2 x 4 mm² Cu unipolar 2 fusibles 16A 10x38gL-gC 
Sèrie 6.3 2 x 4 mm² Cu unipolar 2 fusibles 16A 10x38gL-gC 
Sèrie 6.4 2 x 4 mm² Cu unipolar 2 fusibles 16A 10x38gL-gC 
Sèrie 6.5 2 x 4 mm² Cu unipolar 2 fusibles 16A 10x38gL-gC 
Sèrie 6.6 2 x 4 mm² Cu unipolar 2 fusibles 16A 10x38gL-gC 
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Proteccions circuits CA 

 

circuit CA protecció 

Sortida inversor 1 250 A / 4 pols 

 

 

circuit CA protecció 

Sortida inversor 2 63 A / 4 pols 

 

 

circuit CA protecció 

Sortida inversor 3 63 A / 4 pols 

 

 

circuit CA protecció 

Sortida inversor 4 250 A / 4 pols 

 

 

circuit CA protecció 

Sortida inversor 5 63 A / 4 pols 

 

 

circuit CA protecció 

Sortida inversor 6 63 A / 4 pols 
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2.9 CONDUCTORS I CANALITZACIÓ 

 

Els conductors emprats en la instal·lació elèctrica compliran amb l’establert en la norma UNE 21123 

part 4 o 5 i la norma UNE 21002 segons l’establert a la ITC–BT-28 4-f  del R.E.B.T i de les següents 

característiques: 

 

Designació genèrica RZ1-K  0,6/1 kV / 07Z1-K 750V 

Nº de conductors 1; 2; 3; 4; 5 

Classe de conductor 5 de Cu s/UNE 21022 

Aïllament  XLPE, Termoplàstic AFUMEX Z1 

Coberta  Termoplàstic AFUMEX Z1 

Color de la coberta negre / negre, marró, gris, blau, groc-verd 

Norma bàsica  UNE 21123-4 / UNE 21031 

 

Normes d’assaig 

  

No propagació de flama UNE EN 50265-2-1; IEC 60332-1; NFC 32070-C2 

No propagació d’incendi UNE 20432-3; UNE 20427 –3 IEC 60332-3 IEEE 383 

Lliure d’halògens  UNE EN 50627-2-1; IEC 60754-1 BS 6425 -1 

Corrosivitat   UNE EN 50267 –2-3; IEC 60754-2 BS6425-2; PH >= 4,3C<=10 

Índex de toxicitat  NES 713; NFC 20454 IT<=1,5 

Baixa emissió fums opacs UNE EN 50262; IEC 61034-1,2 

Tensió nominal   Uo/U = 0,6/1 kV / 500V 1mm2; 750V des de 1,5 mm2 

Tensió d’assaig   3,5 kV, s/UNE 21123, secc 3 / H05V 2KV; H07V 2,5 KV 

Temp. màxima de servei 90°C en el conductor / 70º C 

Temp màxima de curtcircuit 250°C en el conductor 
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Els conductors utilitzats en la instal·lació interior compliran amb l’establert a la norma UNE 21123/2 

amb una tensió de servei de 1.000 V i designació genèrica RZ1-K 0,6/1kV -07Z1-K 750V no propagadors 

de flama segons UNE EN 50265-2-1; no propagador de l’incendi segons la norma IEEE 383 i reduïda 

emissió d’halògens segons UNE EN 50267-2-1. 

 

Segons la ITC-BT19 del REBT, la secció dels conductors a utilitzar es determinarà de manera que la 

caiguda de tensió entre l’origen de la instal·lació interior i qualsevol punt d’utilització sigui menor del 

3% de la tensió nominal per a qualsevol circuit interior de les llars i d’altres instal·lacions interiors o 

receptores, del 3% per a circuits d’enllumenat i del 5% per a la resta d’usos. 

Aquesta caiguda de tensió es calcula considerant alimentats tots els aparells susceptibles de funcionar 

simultàniament.   

 

El valor de la caiguda de tensió es podrà compensar entre la de la instal·lació interior i la de les 

derivacions individuals, de manera que la caiguda de tensió total sigui inferior a la suma dels valors 

límits especificats per ambdues. 

 

 

Esquema per a un únic usuari 
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Es tindran en compte el tipus de cablejat a instal·lar i la seva forma d’instal·lació, considerant els 

corresponents coeficients de reducció per a instal·lació dins de tub, safata i/o agrupació de conductors. 

 

En les instal·lacions fotovoltaiques es seguirà el criteri establert per la ITC-BT-40 del REBT i el “Pliego 

de Condiciones Técnicas de IDAE de Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica conectadas a Red”, 

segons els quals els conductors han de tenir la secció suficient per a que la caiguda de tensió sigui 

inferior a l’1,5%. S’especifica en capítols posteriors. 

 

S’identificaran els conductors segons el color de la coberta, blau pel conductor neutre, negre per L1, 

marró per L2 i gris per L3, el color groc-verd s’utilitzarà pel conductor de protecció. 

 

Pel conductor de protecció s’aplicarà el que s’indica en la Norma UNE 20460-5-54 apartat 543. 

 

Quan el conductor de protecció estigui constituït pel mateix material que els conductors de fase, tindrà 

una secció mínima segons s’indica a la taula 2 de la ITC-BT-19, segons la qual la seva secció serà la 

mateixa que la dels conductors de fase fins a seccions de 16 mm2 i de la meitat de secció a partir de 35 

mm2 en conductors de fase. Entre 16 i 35 mm2 de secció el conductor de protecció serà de 16mm2. 

 

S’utilitzarà el sistema de canalitzacions a base de tubs i canals protectores o safates per a la conducció 

de cables, adaptant un sistema o altre, segons sigui la tipologia de la instal·lació. Es complirà en tot 

moment amb l’especificat de la ITC-BT-19/20/21.   
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Els criteris d’instal·lació i col·locació tant de tubs, canals o safates seguirà les prescripcions generals 

indicades en el plec de condicions. 

 

Les safates que s’utilitzin en les instal·lacions com a sistema de canalització dels cables seran safates 

ventilades amb tapa Rejiband, que compleixen amb els requisits de la norma europea UNE-EN-61537 

“Sistemas de bandejas y bandejas de escalera para la conducción de cables”. 

 

 

 

 

 

Seguint les recomanacions de la ITC-BT-21, els cables conduïts per aquestes safates seran de tensió 

assignada de 0,6/1kV. 
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Canalització cables 

Els cables provinents dels subcamps dels mòduls solars ubicats a les cobertes, aniran canalitzats amb 

safates ventilades amb tapa Rejiband tant per sobre la coberta com cap on s’ubicaran els inversors i 

els quadres de CA i CC. També en el camí des de la ubicació dels inversors cap a la sala general de 

quadres on es connectarà la fotovoltaica a la xarxa de BT.  

S’indica la ubicació dels inversors i de la sala general de quadres en la següent imatge, així com el 

recorregut de la canalització soterrada dels cables d’alterna des de la caixa CA dels inversors al Quadre 

General. 
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Des de la ubicació dels inversors i la caixa de CA es canalitzaran els cables per la paret i es foradarà 

aquesta per accedir a la sala soterrada de canalització ubicada entre les cobertes 2 i 3 i assenyalada 

per la línia vermella de la imatge general anterior. 

 

 

 

Un cop dins aquesta sala es canalitzaran els cables amb safata Rejiband pel recorregut que s’indica a 

la imatge. 
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        Sala soterrada de canalització 
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Els cables canalitzats a través d’aquesta sala en el recorregut assenyalat, accediran a la Sala General 

de Quadres per mitjà d’un forat existent. Per aquest, els cables accedeixen directament als quadres 

elèctrics d’entrada, un dels quals es mostra a la imatge següent. 
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Un cop aquí els cables accediran a l’armari que s’instal·larà al costat de l’existent segons es mostra a 

la imatge, en el qual s’instal·larà un magneto de protecció que a la vegada permetrà desconnectar la 

fotovoltaica de la instal·lació interior de BT en cas de necessitat. 

Des de la protecció instal·lada en aquest armari, els cables tornaran als armaris confrontants on hi ha 

l’escomesa i on es connectarà la fotovoltaica a la xarxa. 
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Conductors circuits CC 

• Ramals: el cablejat de les diferents sèries dels mòduls solars es canalitzarà per safates 

ventilades amb tapa Rejiband. 

 

circuit CC conductor canalització 
Sèrie 1.1 2 x 4 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa 
Sèrie 1.2 2 x 4 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa 
Sèrie 1.3 2 x 4 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa 
Sèrie 1.4 2 x 4 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa 
Sèrie 1.5 2 x 4 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa 
Sèrie 1.6 2 x 4 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa 
Sèrie 1.7 2 x 4 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa 
Sèrie 1.8 2 x 4 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa 
Sèrie 1.9 2 x 4 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa 

Sèrie 1.10 2 x 4 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa 
Sèrie 1.11 2 x 4 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa 
Sèrie 1.12 2 x 4 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa 
Sèrie 1.13 2 x 4 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa 
Sèrie 1.14 2 x 4 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa 

 
 

circuit CC conductor canalització 
Sèrie 2.1 2 x 4 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa 
Sèrie 2.2 2 x 4 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa 
Sèrie 2.3 2 x 4 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa 
Sèrie 2.4 2 x 4 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa 

 

circuit CC conductor canalització 
Sèrie 3.1 2 x 4 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa 
Sèrie 3.2 2 x 4 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa 
Sèrie 3.3 2 x 4 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa 
Sèrie 3.4 2 x 4 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa 

 
 
 
 

Pág. 46 - 145

mailto:info@wattenergia.com
https://www.coettc.org/verifica?multi=ca&csv=A.LRJQN2.OUMTQ1
https://www.coettc.org/verifica?multi=ca&csv=A.LRJQN2.OUMTQ1


       

   

       

   

  

instal·lació Solar Fotovoltaica d’autoconsum de 436,70 kWp 

  CURÓS FRED S.L. 

     
 

 

WATT ENERGIA S.L.  

C/ Xaloc, 17 - Pol. Ind. Riambau - Tàrrega  

Tel. +34 973 314 994     info@wattenergia.com  

 
46 

 

 
 

circuit CC conductor canalització 
Sèrie 4.1 2 x 4 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa 
Sèrie 4.2 2 x 4 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa 
Sèrie 4.3 2 x 4 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa 
Sèrie 4.4 2 x 4 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa 
Sèrie 4.5 2 x 4 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa 
Sèrie 4.6 2 x 4 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa 
Sèrie 4.7 2 x 4 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa 
Sèrie 4.8 2 x 4 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa 
Sèrie 4.9 2 x 4 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa 

Sèrie 4.10 2 x 4 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa 
Sèrie 4.11 2 x 4 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa 
Sèrie 4.12 2 x 4 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa 
Sèrie 4.13 2 x 4 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa 
Sèrie 4.14 2 x 4 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa 

 
 
 

circuit CC conductor canalització 
Sèrie 5.1 2 x 4 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa 
Sèrie 5.2 2 x 4 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa 
Sèrie 5.3 2 x 4 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa 
Sèrie 5.4 2 x 4 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa 
Sèrie 5.5 2 x 4 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa 
Sèrie 5.6 2 x 4 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa 

 
 

circuit CC conductor canalització 
Sèrie 6.1 2 x 4 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa 
Sèrie 6.2 2 x 4 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa 
Sèrie 6.3 2 x 4 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa 
Sèrie 6.4 2 x 4 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa 
Sèrie 6.5 2 x 4 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa 
Sèrie 6.6 2 x 4 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa 
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• Subcamps: el cablejat dels mòduls solars anirà cap als inversors per safates ventilades amb 

tapa Rejiband. 

 

circuit CC conductor canalització instal•lació 

subcamps 2 x 6 mm² Cu unipolar safata Rejiband amb tapa superficial 

 

 

Conductors circuits CA 

 

 

circuit CA conductor canalització instal•lació 

Sortida inversor 1 4x70mm² + TT 35 mm² 
Cu unipolar safata Rejiband superficial 

Sortida inversor 2 4x16mm² + TT 16 mm² 
Cu unipolar safata Rejiband superficial 

Sortida inversor 3 4x16mm² + TT 16 mm² 
Cu unipolar safata Rejiband superficial 

Sortida inversor 4 4x70mm² + TT 35 mm² 
Cu unipolar safata Rejiband superficial 

Sortida inversor 5 4x16mm² + TT 16 mm² 
Cu unipolar safata Rejiband superficial 

Sortida inversor 6 4x16mm² + TT 16 mm² 
Cu unipolar safata Rejiband superficial 

 

 

circuit CA conductor canalització longitud (m) instal•lació 

L1_6 derivació 
fotovoltaica 

8x150mm² + TT 150 mm² 
Cu unipolar safata Rejiband 70 superficial 

 

 
Pág. 48 - 145

mailto:info@wattenergia.com
https://www.coettc.org/verifica?multi=ca&csv=A.LRJQN2.OUMTQ1
https://www.coettc.org/verifica?multi=ca&csv=A.LRJQN2.OUMTQ1


       

   

       

   

  

instal·lació Solar Fotovoltaica d’autoconsum de 436,70 kWp 

  CURÓS FRED S.L. 

     
 

 

WATT ENERGIA S.L.  

C/ Xaloc, 17 - Pol. Ind. Riambau - Tàrrega  

Tel. +34 973 314 994     info@wattenergia.com  

 
48 

 

2.10 POSADA A TERRA 

Amb la finalitat de limitar la tensió que respecte a terra poden presentar en un moment donat les 

masses metàl·liques de la instal·lació, assegurar l’actuació de les proteccions i eliminar o disminuir el 

risc que suposaria una avaria en el material utilitzat, tots els circuits tenen connectades a terra les 

seves masses. 

Segons la  ITC-BT-40, la posada a terra de la instal·lació fotovoltaica es farà amb les condicions 

tècniques adequades de manera que no es produeixen transferències de defectes a la xarxa de 

distribució pública ni a les instal·lacions privades. 

Es descriuen les condicions  a  complir  per  la  presa  de  terra de les instal·lacions de generació 

interconnectades, segons la mateixa norma: 

Quant la instal·lació receptora  estigui  acoblada  a  una  xarxa  de  distribució  pública que tingui 

el neutre connectat a terra, l’esquema de pressa de terra serà el TT i es connectaran les masses de 

la instal·lació i receptors a una pressa de terra independent de la del neutre de la xarxa de distribució 

pública.   

 

 

 

 

 

 

 

Respecte a la posada a terra de les instal·lacions fotovoltaiques de panells solars aquesta no té una 

reglamentació tècnica específica deixant-la al criteri de l’instal·lador. 
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En cas de connectar a terra els panells i suports es portarà a terme de la següent forma: 

La connexió dels terres dels mòduls entre sí es portarà a terme per mitjà d’un cable collat en un forat 

de trepant específic assenyalat amb el símbol de terra ubicat a la part inferior dels panells com es 

mostra a la imatge. 

 

 

Aquest conductor de protecció a terra dels mòduls solars, es connectarà també a un punt de la 

estructura de suport dels mateixos, el qual es connectarà a la vegada a un punt de l’anell de terres 

existent. 

El conductor de terra té de ser nu o protegit sota tub. Les seccions dels conductors de protecció i enllaç 

compliran amb lo prescrit en el REBT.  
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Les connexions a la xarxa de posada a terra de totes les masses metàl·liques tenen per objecte limitar 

la tensió que, amb respecte a terra, podrien presentar aquestes masses en cas d’un contacte accidental 

d’una part activa de la instal·lació. 

De la mateixa manera, el pas del corrent de defecte pel terreny provoca la aparició de les denominades 

tensions de pas i contacte que poden resultar perilloses per a les persones. Per tal que això no 

succeeixi, aquestes tensions mai podran sobrepassar els valors màxims admissibles donats pel 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT). 

Es connectaran a una únic sistema de posada a terra totes les masses dels circuits de la instal·lació 

fotovoltaica, tant les de la part de corrent continu com les de corrent altern. El sistema de posada a 

terra serà independent de la del neutre de la companyia distribuïdora, d’acord amb el Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Com que els inversors fotovoltaics i el quadre de protecció CA es situaran a l’interior de la xarxa del 

client, s’aprofitarà la presa de terra, sempre i quan es garanteixi que la tensió de contacte màxima és 

inferior a 24V. En aquest sentit i, segons es detalla en l’apartat 3.4, la resistència de terra necessària 

resultant haurà de ser inferior a 80 Ω. 

En cas que la pressa de terra de l’edifici no complís amb aquests requeriments, es col·locarà un 

elèctrode de posada a terra que es constituirà a base de piques clavades verticalment en el terreny. La 

composició del material serà inalterable a la humitat i a l’acció química del terreny. La pica de terra 

tindrà una sortida a l’exterior mitjançant cable nu de coure. La profunditat mai no serà inferior a 0,8m. 

Si és necessari, per trobar-se la caixa del seccionador lluny, es disposarà d’una caixa de registre (punt 

de posada a terra). S’especifiquen els càlculs en l’apartat 3.4 

A partir del punt de posada a terra i unida en sèrie a la línia d’enllaç mitjançant pont separable, es 

disposarà la línia principal de terra que serà de coure i aïllada 0,6/1 kV, que discorrerà enterrada sota 

conducte fins al local que correspongui on passarà a la superfície en una caixa terminal fixada a la paret 

(caixa del seccionador de terra). A partir de la caixa terminal o caixa seccionadora de terra, es farà la 

línia de distribució de terra que unirà totes les masses metàl·liques de la instal·lació. Aquesta línia anirà 

per dins de canal, en paral·lel a la xarxa de distribució de corrent altern i de corrent contínua. 

Els càlculs per la xarxa de terra es porten a terme en el punt 3.4 del capítol 3 de Càlculs Justificatius. 
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2.11 CONTROL I ABOCAMENT A LA XARXA 

 

El seguiment de les produccions d’energia a efectes de control i mesura, així com el bloqueig per evitar 

l’abocament d’energia generada excedentària a la xarxa, es realitza des d’un Controlador Dinàmic de 

Potència programable, dissenyat pel control d’instal·lacions generadores fotovoltaiques. 

Concretament és un equip de la marca Real Energy Systems model PRISMA 310A. Aquest equip 

compleix els criteris de la norma UNE 217001-IN i el RD244/2019. Compleix els requisits i assajos de 

l’annex I de la ITC-BT-40. 

 

A mode de resum: 

 

• El dispositiu es vàlid per “Instal·lacions amb equip de mesura d’intercanvi d’energia amb la 

xarxa” 

• El dispositiu que realitza la regulació està integrat junt a l’equip de mesura de potencia (el 

dispositiu realitza la lectura de la potencia intercanviada amb la xarxa) 

• L’equip actua simultàniament i de forma redundant, per un cantó com a limitador de la 

generació mitjançant missatges de regulació i per altra banda llançant l’ordre d’activació a un 

element de tall amb entrada d’activació externa  
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El Prisma 310A és un controlador dinàmic de potència que permet regular el nivell de generació dels 

inversors d’una instal·lació de producció fotovoltaica en funció del seu consum instantani, amb 

l’objectiu de limitar o eliminar l’exportació d’energia de la manera més eficient, aconseguint 

maximitzar la producció complint les restriccions normatives i tècniques. 

 

Els criteris de protecció per evitar l’abocament d’energia tenen una major prioritat en l’equip que 

qualsevol altra funció, pel que d’altres funcionalitats no puguin interferir en les seves tasques principals 

com a regulador de potencia i garantia de no abocament a xarxa. 

 

En la modalitat d’autoconsum sense excedents, evita la injecció d’energia a la xarxa mitjançant un 

doble control físic i lògic, complint amb la norma UNE 217001-IN. 
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Respecte l’esquema anterior: 

• Prisma actua com a comptador de 4 quadrants en el punt de mesura d’intercanvi. Per això 

pren la lectura del voltatge i la intensitat de cada una de les fases 

• El bus de comunicacions permet la regulació de potència dels inversors 

• El circuit de mesura s’associa directament al bloc de control de la no-injecció (seguretat física) 

que permet l’activació del contactor de generació 

• El relé corresponent a l’activació de la generació és normalment obert, impossibilitant la 

generació en cas d’avaria física del Prisma o si aquest es desconnectés   

 

En sistemes fotovoltaics s’actua abans sobre els inversors en una primera etapa regulant la seva 

potència. L’objectiu d’aquesta actuació prèvia és l’adaptació de la producció al consum instantani de 

la instal·lació. 

Disposa d’un sistema de tall de seguretat en cas d’abocament de més de 2 seg. 

Ambdues actuacions, combinades amb l’algoritme de regulació permeten optimitzar l’eficiència de la 

producció fotovoltaica mantenint el criteri de no injecció. 

 

Amb aquest objectiu, cada un dels models d’inversor mencionats en la taula de sota, ha estat verificat 

per tal de determinar: 

 

• La capacitat d’ajust de potencia a partir dels criteris establerts pel PRISMA 

• Producció zero en cas d’indicació en aquest sentit (sense desconnexió dels inversors) 

• Mapes específics del fabricant establint el paràmetre a regular, el seu format, precisió i criteris 

específics  
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Seguint els criteris de la UNE 217001 IN:2015 es consideren assimilables als generadors tipus assajats 

els inversors fotovoltaics següents: 

 

 

 

 

 

Per interactuar/comunicar amb els sistemes dependents, s’utilitzarà 

l’aparell REN-TTL-485 per inversors amb regulació en bus RS-485 

(protocol Modbus RTU) 
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El Prisma 310A s’instal.la a l’entrada de la instal·lació interior comunicant als inversors les necessitats 

de generació d’energia. És capaç de gestionar tota la informació de la xarxa i ajustar en tot moment el 

punt de treball de l’inversor fotovoltaic per tal d’obtenir el màxim rendiment. 

 

S’ubicarà en la mateixa paret que l’inversor. 

 

 

 

 

 

En Annexes s’adjunta documentació del Prisma 310A i el certificat d’injecció zero 
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2.12 LOCALS MULLATS 

 

Segons la ITC-BT-30 els locals o emplaçament mullats son aquells en que el terra, sostres i parets estan 

o poden estar impregnats d’humitat i on es veuen aparèixer, encara que sigui temporalment, fang o 

gotes grans d’aigua degut a la condensació o bé estar cobert amb baf durant llargs períodes. 

 

Es consideren com a locals o emplaçaments mullats els rentadors públics, les fàbriques d’aprest, 

tintoreries... etc., així com les instal·lacions a la intempèrie. 

 

La instal·lació projectada té una part a la intempèrie corresponent als mòduls solars i les seves 

connexions. 

 

Mòduls solars 

Els mòduls solars projectats e instal·lats estan protegits amb IP 56 i els elements de connexió estan 

allotjats ens caixes estanques no metàl·liques segons ITC-BT-30 amb una protecció IP 67. 

 

Conductors 

Els conductors instal·lats són RZ1-K (AS) 0,6/1 kV amb conductor de coure classe 5 amb aïllament de 

polietilè reticular i cobertes de compost termoplàstic poliolefina amb baixa emissió de fums, segons 

norma UNE 21 123-4, tal com indica  la ITC-BT-30 en l’apartat de locals mullats, i els conductors estaran 

en tot moment sota coberta de les plaques d’estructura d’alumini, material no corrosiu equivalent a 

classe 5. 
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Dispositius de protecció 

Tots els elements de protecció no estan en la intempèrie, sinó dins la nau de connexions que no és ni  

un local humit, mullat ni de característiques especials.  

Cada línia que està en la intempèrie, està protegida independentment per fusibles segons indica la ITC-

BT-30, d’acord amb lo establert en la ITC-BT-22. 

 

2.13 IMPACTE PAISATGÍSTIC I PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA 

 

No és necessari un estudi d’impacte i integració paisatgístic ja que no es dona en aquesta instal·lació 

cap dels supòsits d’obligatorietat que contempla el Decret 343/2006 en el capítol 3, article 20, pel qual 

es desenvolupa la Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge i es regulen els estudis i 

informes d’impacte i integració paisatgística. 

 

Els panells solars s’instal·laran en suports inclinats 15° sobre les cobertes de les naus en orientació est 

i oest, el que no suposa alteracions topogràfiques ni transformacions importants de l’entorn. Per tant, 

la instal·lació solar fotovoltaica projectada no crearà cap impacte paisatgístic potencialment negatiu. 

 

Respecte a la llicència urbanística, segons l’article 48 del Reial Decret 64/2014 pel qual s’aprova el 

reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, no és exigible l’aprovació d’un projecte d’actuació 

específica per a obtenir llicència urbanística, donada la escassa entitat de les obres o de la superfície 

de sol afectada per l’actuació, en el suposat d’elements energètics, ambientals o altres serveis en la 

cara exterior de la coberta o de les parets que envolten les obres implantades legalment. 
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3 CÀLCULS JUSTIFICATIUS 

 

3.1 SUPORT I ESTRUCTURA 

 

Es tracta d’uns edificis d’estructura de formigó prefabricat amb pilars de secció quadrada, jàsseres de 

secció constant i corretges de tipus tubular. 

 

 

 

Totes les cobertes son transitables pel seu manteniment utilitzant els EPI corresponents. 
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Es considerarà una sobrecàrrega d’ús de 43 kg/m2 pel conjunt dels mòduls, suports i llastos. 

S’adjunta a Annexes el certificat de solidesa de les cobertes dels edificis emès per un enginyer col·legiat 

en el qual conclou que, llevat de vici ocult o causa sobrevinguda, les cobertes reuneixen les condicions 

de solidesa i seguretat suficients per a la instal·lació dels mòduls solars objecte d’aquest projecte. 
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3.2 INSTAL·LACIÓ CORRENT CONTINU 

 

Constitueix la instal·lació elèctrica entre els mòduls solars i l’entrada dels inversors. 

Tal com es descriu en el punt 2.2. i 2.3 de la Memòria Descriptiva, la instal·lació fotovoltaica consta de 

940 mòduls fotovoltaics (648 de 550 Wp i 292 de 275 Wp) ubicats a les diferents cobertes de l’edifici 

els quals s’instal·laran en diferents sèries segons s’especifica més endavant que aniran connectats al 

corresponent inversor, donant una potencia total de pic de 436,70 kWp.  

 

Mòduls de 550 Wp: 

 

 Tensió nominal per sèrie (Vmp): 839 V (sèries de 20 mòduls)  

 Intensitat nominal per sèrie (Imp): 13,12 A 

 Tensió de circuit obert per sèrie (Voc): 999,4 V (sèries de 20 mòduls) 

 Intensitat de curtcircuit per sèrie (Isc): 13,93 A 

 Conductors: unipolars coure 1x4 mm2 RVK 1kV 

 Canalització: safata Rejiband amb tapa 

 Proteccions: fusibles de 16A 

 

Mòduls de 275 Wp: 

 

 Tensió nominal per sèrie (Vmp): 782,5 V (sèries de 25 mòduls) 

 Intensitat nominal per sèrie (Imp): 8,79 A  

 Tensió de circuit obert per sèrie (Voc): 960 V (sèries de 25 mòduls) 

 Intensitat de curtcircuit per sèrie (Isc): 9,27 A 

 Conductors: unipolars coure 1x4 mm2 RVK 1kV 

 Canalització: safata Rejiband amb tapa 

 Proteccions: fusibles de 16A 
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Configuració les sèries 

 

 

Paràmetres Mòduls 
FV Sèrie 1.1 Sèrie 1.2 Sèrie 1.3 Sèrie 1.4 

Núm.mòduls 1 14 20 20 20 
P màx. (W) 550 7700 11000 11000 11000 

Vmp (V) 41,95 587,3 839 839 839 
Imp (A) 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 
Voc (V) 49,97 699,58 999,4 999,4 999,4 
Isc (A) 13,93 13,93 13,93 13,93 13,93 

 
Paràmetres Sèrie 1.5 Sèrie 1.6 Sèrie 1.7 Sèrie 1.8 Sèrie 1.9 
Núm.mòduls 20 20 20 19 19 
P màx. (W) 11000 11000 11000 10450 10450 

Vmp (V) 839 839 839 797,05 797,05 
Imp (A) 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 
Voc (V) 999,4 999,4 999,4 949,43 949,43 
Isc (A) 13,93 13,93 13,93 13,93 13,93 

 

Paràmetres Sèrie 
1.10 

Sèrie 
1.11 

Sèrie 
1.12 

Sèrie 
1.13 

Sèrie 
1.14 

Inversor 
1 

Núm.mòduls 19 19 19 19 20 268 
P màx. (W) 10450 10450 10450 10450 11000 147400 

Vmp (V) 797,05 797,05 797,05 797,05 839 839 
Imp (A) 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 183,68 
Voc (V) 949,43 949,43 949,43 949,43 999,4 999,4 
Isc (A) 13,93 13,93 13,93 13,93 13,93 195,02 

 

 

Paràmetres Mòduls 
FV Sèrie 2.1 Sèrie 2.2 Sèrie 2.3 Sèrie 2.4 Inversor 

2 
Núm.mòduls 1 16 16 16 14 62 
P màx. (W) 550 8800 8800 8800 7700 34100 

Vmp (V) 41,95 671,2 671,2 671,2 587,3 671,2 
Imp (A) 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 52,48 
Voc (V) 49,97 799,52 799,52 799,52 699,58 799,52 
Isc (A) 13,93 13,93 13,93 13,93 13,93 55,72 
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Paràmetres Mòduls 
FV Sèrie 3.1 Sèrie 3.2 Sèrie 3.3 Sèrie 3.4 Inversor 

3 
Núm.mòduls 1 16 16 16 14 62 
P màx. (W) 550 8800 8800 8800 7700 34100 

Vmp (V) 41,95 671,2 671,2 671,2 587,3 671,2 
Imp (A) 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 52,48 
Voc (V) 49,97 799,52 799,52 799,52 699,58 799,52 
Isc (A) 13,93 13,93 13,93 13,93 13,93 55,72 

 

 

Paràmetres Mòduls 
FV Sèrie 4.1 Sèrie 4.2 Sèrie 4.3 Sèrie 4.4 

Núm.mòduls 1 18 18 18 18 
P màx. (W) 550 9900 9900 9900 9900 

Vmp (V) 41,95 755,1 755,1 755,1 755,1 
Imp (A) 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 
Voc (V) 49,97 899,46 899,46 899,46 899,46 
Isc (A) 13,93 13,93 13,93 13,93 13,93 

 

 
Paràmetres Sèrie 4.5 Sèrie 4.6 Sèrie 4.7 Sèrie 4.8 Sèrie 4.9 
Núm.mòduls 18 18 20 18 18 
P màx. (W) 9900 9900 11000 9900 9900 

Vmp (V) 755,1 755,1 839 755,1 755,1 
Imp (A) 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 
Voc (V) 899,46 899,46 999,4 899,46 899,46 
Isc (A) 13,93 13,93 13,93 13,93 13,93 

 

 

Paràmetres Sèrie 
4.10 

Sèrie 
4.11 

Sèrie 
4.12 

Sèrie 
4.13 

Sèrie 
4.14 

Inversor 
4 

Núm.mòduls 18 18 18 18 20 256 
P màx. (W) 9900 9900 9900 9900 11000 140800 

Vmp (V) 755,1 755,1 755,1 755,1 839 839 
Imp (A) 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 183,68 
Voc (V) 899,46 899,46 899,46 899,46 999,4 999,4 
Isc (A) 13,93 13,93 13,93 13,93 13,93 195,02 
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Paràmetres Mòduls 
FV Sèrie 5.1 Sèrie 5.2 Sèrie 5.3 

Núm.mòduls 1 25 25 24 
P màx. (W) 275 6875 6875 6600 

Vmp (V) 31,3 782,5 782,5 751,2 
Imp (A) 8,79 8,79 8,79 8,79 
Voc (V) 38,4 960 960 921,6 
Isc (A) 9,27 9,27 9,27 9,27 

 

Paràmetres Sèrie 5.4 Sèrie 5.5 Sèrie 5.6 Inversor 
5 

Núm.mòduls 24 24 24 146 
P màx. (W) 6600 6600 6600 40150 

Vmp (V) 751,2 751,2 751,2 782,5 
Imp (A) 8,79 8,79 8,79 52,74 
Voc (V) 921,6 921,6 921,6 960 
Isc (A) 9,27 9,27 9,27 55,62 

 

 

Paràmetres Mòduls 
FV Sèrie 6.1 Sèrie 6.2 Sèrie 6.3 

Núm.mòduls 1 25 25 24 
P màx. (W) 275 6875 6875 6600 

Vmp (V) 31,3 782,5 782,5 751,2 
Imp (A) 8,79 8,79 8,79 8,79 
Voc (V) 38,4 960 960 921,6 
Isc (A) 9,27 9,27 9,27 9,27 

 

Paràmetres Sèrie 6.4 Sèrie 6.5 Sèrie 6.6 Inversor 
6 

Núm.mòduls 24 24 24 146 
P màx. (W) 6600 6600 6600 40150 

Vmp (V) 751,2 751,2 751,2 782,5 
Imp (A) 8,79 8,79 8,79 52,74 
Voc (V) 921,6 921,6 921,6 960 
Isc (A) 9,27 9,27 9,27 55,62 
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3.2.1 Càlcul de seccions segons criteri caiguda de tensió màxima admissible 

 

Segons ITC-BT-40 del REBT i el “Pliego de Condiciones Técnicas de IDAE de Instalaciones de Energía 

Solar Fotovoltaica conectadas a Red”, els conductors han de tenir la secció suficient per a que la 

caiguda de tensió sigui inferior a l’1,5% 

 

La fórmula utilitzada pel càlcul de les seccions dels conductors en corrent continu és: 

 

On: 

S, es la secció de conductor en mm2.  

L, es la longitud del tram a estudiar en m.  

I, es la intensitat que circula en A.  

c, es la conductivitat del conductor (pels de coure és de 56m/Ω.mm2)  

u, es la caiguda de tensió màxima admesa pel tram: 1,5 % 

 
 

 
 
Càlcul ramals 
 
 
Pels càlculs partirem de la utilització d’un conductor de 4 mm2 de secció, ja que és el que porten els 

panells solars incorporat. 

La longitud de cable màxima per ramal (mòduls Exiom) serà de 20 m que correspon a la connexió de 

20 mòduls solars connectats en sèrie entre si. 
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La caiguda de tensió amb la secció emprada serà: 

circuit CC longitud 
cable  (m) 

secció cable 
(mm2) Imp (A) Vmp (V) Imáx (A) u (V) c.d.t. (%) 

Sèrie mòduls 20 4 13,12 839 16,40 2,71 0,32% 
 

La caiguda de tensió és del 0,32% per a la connexió entre mòduls solars.  

 

Càlcul subcamps 

 

Es farà el càlcul pel subcamp més allunyat. El valor indicat es pel pitjor cas, és a dir, considerant el tram 

de més longitud entre panells i entrada CC d’inversors que en cap cas superarà l’1,5 % del voltatge 

màxim en corrent continu. En aquest cas el tram màxim serà de 105 m. 

Calculant la secció per una c.d.t. d’un 1,5 %, ens dona com a resultat que necessitem una secció mínima 

de cable de 4,52 mm2 

 

Hi posarem una secció de 6 mm2 i es comprova que complirà també amb el criteri de la c.d.t. 

circuit CC longitud 
cable  (m) 

secció cable 
(mm2) Imp (A) Vmp (V) Imáx (A) u (V) c.d.t. (%) 

Subcamp de més tram 105 6 13,12 839 16,40 9,47 1,13% 
 

La caiguda de tensió és del 1,13% i el total no supera l’1,5% màxima admesa, pel que la secció del cable 

de 6 mm2 per a la connexió entre els mòduls solars i l’inversor és vàlida.    
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3.2.2 Càlcul de seccions segons criteri de la intensitat màxima admissible 

 

Les intensitats màximes exigibles es regiran per la taula admesa per la norma UNE 20.460-5-523 de la 

ITC-BT-19. 

Es comprova que tant la intensitat de funcionament de la instal·lació en corrent continua com la 

intensitat de curtcircuit son inferiors a la intensitat màxima admissible pels conductors seleccionats. 

 

Imp = 13,12 A 

Isc = 13,93 A 

Imàx adm cable 6 mm2 = 44 A  

 

Així mateix, la intensitat màxima admissible pels conductors seleccionats és superior a la intensitat de 

sobredimensionat del 125% de la màxima intensitat de funcionament, segons la ITC-BT-40. 

 

Imàx = 16,40 A 

Imàx adm cable 6 mm2 = 44 A 

 

Així doncs s’utilitzaran els següents tipus de cable: 

circuit CC conductor tipus cable 
interconnexió panells 2 x 4 mm² Cu unipolar RVK 1kV 

connexió sèries amb inversor 2 x 6 mm² Cu unipolar RVK 1kV 
 

Els càlculs s’han fet pels mòduls solars de 550 Wp ja que son els que s’instal·laran més allunyats dels 

inversors. Com que la secció de 6 mm² serà la mateixa que s’utilitzarà pels mòduls de 275 Wp aquests 

compliran amb els criteris a l’estar instal·lats molt més propers als inversors i ser els consums més 

baixos. 
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3.3 INSTAL·LACIÓ CORRENT ALTERN 

 

Comprèn la instal·lació elèctrica que uneix l’inversor amb el punt de connexió a la xarxa interior de 

baixa tensió de l’edifici. 

 

També inclou qualsevol modificació realitzada sobre la instal·lació interior. 

 Tensió nominal: 400 V 

 Potència nominal dels inversors: 352 kWn 

 Proteccions: tots els circuits estan protegits amb magneto tèrmics i diferencials dels 
valors d’activació que procedeix segons consums i normativa. 

 

3.3.1 Càlcul de seccions segons criteri caiguda de tensió màxima admissible 

 

La màxima caiguda de tensió permesa en el tram de més longitud entre cada inversor i la connexió al 

punt de interconnexió a la xarxa de distribució pública o a la instal·lació interior no superarà l’1,5% de 

la tensió de subministrament, segons la ITC-BT-40. 

Els cables de la derivació individual seran no propagadors d’incendi i amb emissió de fums i opacitat 

reduïda. 

 

Les fórmules utilitzades pel càlcul de les seccions dels conductors són: 
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On: S, és la secció de conductor en mm2.  

L, és la longitud del tram a estudiar en m.  

I, és la intensitat que circula en A.  

c, és la conductivitat del conductor (pels de coure és de 56m/Ω.mm2)  

u, és la caiguda de tensió màxima admesa pel tram: 1,5 % 

P, és la potència en W  

V, és el voltatge en V  

Cos ϕ, és el factor de potència 

Es fa el càlcul de la intensitat nominal màxima de cada un dels inversors al quadre de CA i d’aquest a 

la connexió al Quadre General, per a cada instal·lació. 

 

 

Així mateix s’especifica la longitud de cables des de cada inversor al quadre CA i d’aquest al Quadre 

General. Es calculen les seccions necessàries per a cada cas, tenint en compte que tenen de complir la 

c.d.t. de 1,5%. 

 

Les seccions i c.d.t. resultants queden segons taula: 

circuit CA 
Potència 
inversor 

(W) 

longitud 
cable 
(m) 

Voltatge 
(V) I (A) 

secció 
cable 

(mm2) 

Imáx 
(A) u (V) c.d.t. 

(%) 

inversor 1 a quadre CA 110000 5 400 160,6 70 201 0,35 0,09% 
inversor 2 a quadre CA 33000 8 400 48,2 16 60 0,74 0,18% 
inversor 3 a quadre CA 33000 8 400 48,2 16 60 0,74 0,18% 
inversor 4 a quadre CA 110000 5 400 160,6 70 201 0,35 0,09% 
inversor 5 a quadre CA 33000 10 400 48,2 16 60 0,92 0,23% 
inversor 6 a quadre CA 33000 10 400 48,2 16 60 0,92 0,23% 

quadre CA a Quadre 
General 352000 70 400 513,8 2x150 642 3,67 0,92% 

 

El total de les caigudes de tensió per ramal estan per sota de l’1,5% permès com a màxim. 
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3.3.2 Càlcul de seccions segons criteri de la intensitat màxima admissible 

 

Es comprova que la intensitat de funcionament de la instal·lació en corrent altern és inferior a la 

intensitat màxima admissible pels conductors seleccionats. 

 

 

Inversors de 110 kWn a quadre CA 

 

A l’anar canalitzat el cable per superfície, les intensitats màximes exigibles es regiran per la taula 1 de 

la ITC-BT-19 

 

La intensitat màxima admissible pels conductors seleccionats, és superior a la intensitat nominal: 

 

I = 160,6 A 

Imàx adm cable 70 mm2 = 202 A 

 

Així mateix, la intensitat màxima admissible pels conductors seleccionats, és superior a la intensitat de 

sobredimensionat del 125% de la de funcionament: 

 

Imàx = 201 A 

Imàx adm cable 70 mm2 = 202 A 
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Inversors de 33 kWn a quadre CA 

 

A l’anar canalitzat el cable per superfície, les intensitats màximes exigibles es regiran per la taula 1 de 

la ITC-BT-19 

 

 

La intensitat màxima admissible pels conductors seleccionats, és superior a la intensitat nominal: 

 

I = 48,2 A 

Imàx adm cable 16 mm2 = 80 A 

 

 

Així mateix, la intensitat màxima admissible pels conductors seleccionats, és superior a la intensitat de 

sobredimensionat del 125% de la de funcionament: 

 

Imàx = 60 A 

Imàx adm cable 16 mm2 = 80 A 
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Quadre CA a Quadre General 

 

A l’anar canalitzat el cable per superfície, les intensitats màximes exigibles es regiran per la taula 1 de 

la ITC-BT-19 

 

La intensitat màxima admissible pels conductors seleccionats, és superior a la intensitat nominal: 

 

I = 513,8 A 

Imàx adm cable 2x150 mm2 = 676 A 

 

Així mateix, la intensitat màxima admissible pels conductors seleccionats, és superior a la intensitat de 

sobredimensionat del 125% de la de funcionament. 

 

Imàx = 642 A 

Imàx adm cable 2x150 mm2 = 676 A 

 

Així doncs s’utilitzaran els següents tipus de cable: 

circuit CA conductor tipus cable 
inversor 1 a quadre CA 4x70mm² + TT 35 mm² Cu unipolar RZ1-K (AS) 1kV 
inversor 2 a quadre CA 4x16mm² + TT 16 mm² Cu unipolar RZ1-K (AS) 1kV 
inversor 3 a quadre CA 4x16mm² + TT 16 mm² Cu unipolar RZ1-K (AS) 1kV 
inversor 4 a quadre CA 4x70mm² + TT 35 mm² Cu unipolar RZ1-K (AS) 1kV 
inversor 5 a quadre CA 4x16mm² + TT 16 mm² Cu unipolar RZ1-K (AS) 1kV 
inversor 6 a quadre CA 4x16mm² + TT 16 mm² Cu unipolar RZ1-K (AS) 1kV 

quadre CA a Quadre General 8x150mm² + TT 150 mm² Cu unipolar RZ1-K (AS) 1kV 
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3.4 XARXA DE TERRA 

En el cas de que la instal·lació existent no tingui una presa de terra adequada segons normativa, es 

portarà a terme la mateixa mitjançant piques clavades verticalment, basant-se en els següents càlculs 

basats en la ITC-BT-18 del REBT. 

La resistència del terreny es considera segons el càlcul següent : 

R = Vc / Is 

on:  Vc és la tensió de contacte màxima admissible (V ) 
          Is és la sensibilitat del diferencial (A ) 

Vc serà de 24V segons ITC-BT-18 i el diferencial de 300mA 

Pel que : R = 24 / 0,3 = 80 Ω  valor màxim de la resistència de terra resultant 

 Pel càlcul de la longitud de la pica de pressa de terra es partirà de la següent fórmula: 

 

on:  R és la resistència de terra ( Ω ) 

ρ és la resistivitat del terreny ( Ω/ m ) 

L  és la longitud de la pica (m) 

 
El valor de la resistivitat depèn del tipus de terrenys, segons taula 4 de la ITC-BT-18 del REBT. Es 

considerarà com a valor de resistivitat mitjana el de 50 Ω ·m, que és el valor mitjana de terrenys 

cultivables i fèrtils i terraplens compactes i humits. 

L’aplicació de la formula anterior ens dona que la longitud mínima de la piqueta serà de 0,62 m. 

Utilitzaríem una piqueta d’una longitud de 1,5 m. 
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Pel que: 

R = ρ / L = 50 / 1,5 = 33,33 Ω 

Cal destacar que aquest valor d e  resistència pot oscil·lar notablement en funció de la humitat i 

la temperatura. 

Vc = Is . R = 0,3 . 33,33 = 10 V 

Es compleixen els requisits del REBT segons el qual no es sobrepassa la tensió de contacte màxima 

admissible de 24V i la resistència del terreny no és superior a 37 Ω. 

A partir del valor de la resistència d’una pica de la longitud establerta, es busca  el nombre de piques 

a instal·lar: 

 

on:  R  és la resistència de pas a terra d’una pica ( Ω ) 

    Rmàx és el valor de la resistència màxima permesa ( Ω ) 

    N és el nombre de piques a instal·lar 

 

El valor de resistència a terra màxim permès, es considera de 21 Ω. 

Un cop realitzats els càlculs, es determina que la presa de terra estarà formada per 2 piques de 1,5 

metres de longitud. La profunditat de col·locació serà de 80 cm, per sota del nivell del terra i la 

distancia entre elles de 2 m. 
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En quan al  seu material, seran d’acer amb un recobriment de coure de 2 mm amb un diàmetre total 

de 19 mm i una longitud de 1,5m. 

 

Conductors de terra 

 

Per conductor de terra s’entén la línia d’enllaç entre la pica de terra i el born  principal de  

terra.  Aquest  tindrà  les  dimensions  descrites  a  la  Taula 1 de la ITC-BT-18. 

 

 
 

TIPUS 
Protegit 

mecànicament 

No Protegit 

mecànicament 

 
Protegit contra la corrosió  (*) 

 
Segons taula 2 ITC-BT-18 

16 mm2 coure 

16 mm2 acer galvanitzat 

No protegit contra la 

corrosió 

25 mm2 coure 

50 mm2 ferro 

(*) La protecció contra la corrosió pot obtenir-se mitjançant una envolupant 

 

Taula 1. Seccions mínimes convencionals dels conductors de terra 

 

El conductor de Terra es realitza amb cable de coure, protegit contra la corrosió i no protegit 

mecànicament, de 16 mm2 de secció. 
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Conductors de protecció 

La secció dels conductors de protecció serà la indicada a la taula 2 de la ITC-BT-18. Si l’aplicació de 

la fórmula dóna lloc a seccions no normalitzades, es pren el valor immediatament superior. 

 

 
 Taula 2. Relació entre les seccions dels conductors de protecció i els de fase 

En aquesta instal·lació els terres dels elements i circuits es connectaran a una presa de terra existent 

que compleix amb la normativa del REBT, pel que no caldrà la instal·lació de piques.  

Com que els inversors fotovoltaics i el quadre de protecció CA es situaran a l’interior de la xarxa del 

client, s’aprofitarà la presa de terra. Es comprova que aquesta garanteix que la tensió de contacte 

màxima és inferior a 24V i la resistència de terra necessària resultant inferior a 80 Ω. 

 

La  secció  dels  conductors de  protecció de  cada  línia de  la instal·lació és: 

 

circuit CA conductor 
Sortida inversors 

110kWn 
4x70mm² + TT 35 mm² 

Cu unipolar 

Sortida inversors 
33kWn 

4x16mm² + TT 16 mm² 
Cu unipolar 

Derivació 
fotovoltaica 

8x150mm² + TT 150 mm² 
Cu unipolar 
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4 ESTUDI TÈCNIC-ECONÒMIC INSTAL·LACIÓ SOLAR 

4.1 ESTIMACIÓ PRODUCCIÓ SOLAR 

 

Es porta a terme una estimació de la producció elèctrica solar total de la instal·lació per mitjà del 
software PV*SOL Premium.  
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4.2 CONSUM ELÈCTRIC DELS SERVEIS AUXILIARS 

 

 

Per mitjà del software de càlcul PVSOL es determina: 

 

• la generació d’energia total de la instal·lació solar fotovoltaica  

• el consum d’energia dels serveis auxiliars de la instal·lació solar fotovoltaica 

 

 

Es fa el càlcul del percentatge que aquests serveis auxiliars representen respecte de l’energia generada 
per la instal·lació. 

 

 

Aquests valors es mostren en la taula següent: 

 

 

GENERACIÓ FV (kWh)                    576.354  
CONSUMS SERVEIS AUXILIARS (kWh) -                            59  
PERCENTATGE CONSUM SERVEIS AUXILIARS VS GENERACIÓ FV 0,0102% 
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4.3 PRESSUPOST 

 

El pressupost de la instal·lació solar fotovoltaica segons projecte es detalla a continuació: 

 

 

Partida 1 : Panells fotovoltaics     119.880,00 € 
inclou els 648 mòduls fotovoltaics de 550 Wp i el transport fins a obra   
     

Partida 2 : Panells fotovoltaics     39.420,00 € 
inclou els 292 mòduls fotovoltaics de 275 Wp i el transport fins a obra   
     

Partida 3 : Inversors     11.600,00 € 
inclou inversors SUNGROW: 2x110 i 4x33 kW de potència nominal   
     

Partida 4 : Estructures     59.220,00 € 
inclou les estructures de suport dels panells solars   
     

Partida 5 : Equips de control     6.700,00 € 
inclou el CDP i els equips de mesura i Datalogger i la seva    
programació de telecontrol   
     

Partida 6 : Instal.lació elèctrica     10.100,00 € 
inclou tots els elements necessaris per a dur a terme la instal.lació    
elèctrica i dels equips de mesura    
     

Partida 7 : Enginyeria i gestions administratives 2.700,00 € 
inclou el Projecte executiu, els permisos i la tramitació i legalització   
  
     
  Base imposable 249.620,00 € 

  IVA (21%) 52.420,20 € 
     

  IMPORT TOTAL PRESSUPOST 302.040,20 € 
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4.4 ESTIMACIÓ VAN 

Càlcul del VAN (Valor Actual Net) i de l’estalvi econòmic generat per la inversió considerant un preu 

mig de 0.10 €/ kWh amb un increment del 3% anual del cost de l’energia i un 3% del cost d’oportunitat.   

 

 

Any inversió (€)
estalvi energètic 

(kWh)
cost energètic 

(€/kWh)
estalvi 

econòmic (€)
VAN (€)

2022 -249.620,00 €
2023 576.354                 0,1100 63.398,94 € -182.589,93 €
2024 576.354                 0,1133 65.300,91 € -122.830,35 €
2025 576.354                 0,1167 67.259,94 € -63.070,77 €
2026 576.354                 0,1202 69.277,73 € -3.311,19 €
2027 576.354                 0,1238 71.356,07 € 56.448,39 €
2028 576.354                 0,1275 73.496,75 € 116.207,97 €
2029 576.354                 0,1313 75.701,65 € 175.967,56 €
2030 576.354                 0,1353 77.972,70 € 235.727,14 €
2031 576.354                 0,1393 80.311,88 € 295.486,72 €
2032 576.354                 0,1435 82.721,24 € 355.246,30 €
2033 576.354                 0,1478 85.202,87 € 415.005,88 €
2034 576.354                 0,1523 87.758,96 € 474.765,46 €
2035 576.354                 0,1568 90.391,73 € 534.525,04 €

-300.000,00 €

-200.000,00 €

-100.000,00 €

0,00 €

100.000,00 €

200.000,00 €

300.000,00 €

400.000,00 €

500.000,00 €

600.000,00 €

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Recuperació inversió
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4.5 ESTIMACIÓ PAYBACK 

 

El Payback d’una inversió ens indica el temps en anys que tardem en obtenir un benefici de la inversió 

realitzada. És a dir, a partir de quin moment la inversió realitzada és amortitzada. 

Fent aquest càlcul en la inversió de la instal·lació solar fotovoltaica, tenim: 

 

 Any 0 Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 
CF (€) -249.620,00 € 63.398,94 € 65.300,91 € 67.259,94 € 69.277,73 € 

CF acumulat (€)   -186.221,06 € -120.920,15 € -53.660,22 € 15.617,52 € 
 

 

La inversió té un payback de 3,8 anys. 

 

5 ESTUDI BÀSIC SEGURETAT I SALUT 

 

5.1 OBJECTE DE L’ESTUDI 

 

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 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 instal·lacions 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 1627/1997 

de 24 d’octubre, en el que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres 

de construcció. 
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L’objecte principal de l’estudi, es pot reduir a: 

 

• Evitar els riscos laborals 

• Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

• Combatre els riscos en el seu origen 

• Adaptar el treball a la persona 

• Tenir en compte l’evolució de la tècnica 

• Reduir els índexs de perillositat 

• Reduir els accidents de treball 

• Planificar la prevenció 

• Adoptar mesures preventives 

• Donar instruccions als treballadors 

• Mantenir l’obra en bon estat d’ordre i neteja 

• Emmagatzematge i evacuació de residus i runes 

 

 

L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord amb els 

principis citats anteriorment. 

 

L’empresari aportarà les mesures necessàries per a garantir que només els treballadors que hagin 

rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
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5.2 DISPOSICIONS EN MATÈRIA DE SEGURETAT 

• Llei 31/1995, de 8 de novembre de la Prevenció de Riscos Laborals, publicada en el BOE núm. 

269, de 10 de novembre 

• Reial Decret 39/1997, de 17 de gener per el que s’aprova el Reglament dels Serveis de 

Prevenció, publicat en el BOE núm. 27, de 31 de gener 

• Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions en matèria de senyalització de 

seguretat i de salut en el treball, (BOE núm. 97 de 23 d’abril) 

• Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, per el qual s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut en els llocs de treball, (BOE núm. 97 de 23 d’abril) 

• Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de seguretat i de 

salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dors 

lumbars als treballadors, (BOE núm. 97 de 23 d’abril) 

• Reial Decret 488/1997, de 14 d’abril, per el qual s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut al treball amb equips que incloguin pantalles de visualització, (BOE núm. 97 

de 23 d’abril) 

• Reial Decret 664/1997, de 12 de maig sobre la protecció dels treballadors contra riscos 

relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball, (BOE núm. 124 de 24 de maig) 

• Reial Decret 665/1997, de 12 de maig sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 

relacionats  amb  l’exposició  a  agents  cancerígens durant el treball, (BOE núm. 124 de 24 de 

maig) 

• Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives 

a la utilització pels treballadors dels equips de protecció individual, (BOE núm. 140 de12 de 

juny) 

• Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 

relatives a la utilització pels treballadors dels equips de treball, (BOE núm. 188 de 7 d’agost) 

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

seguretat i salut en les obres de construcció, (BOE núm. 256 de 25 d’octubre) 

• Reial Decret 661/2007, de 25 de maig, per qual es regula l’activitat de producció d’energia 

elèctrica en règim especial 

• Altres Normatives en matèria de Seguretat i Salut 
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5.3 CARACTERÍSTIQUES DE LES ACTUACIONS 

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

5.4 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

5.4.1 Treballs inicials 

Entre d’altres es poden destacar aquests riscos: 

• Caigudes al mateix nivell. 

• Cops, ensopegades, talls, etc. 

• Sobre esforços per postures de treball incorrectes. 

• Bolcada de piles de materials. 

• Descàrregues elèctriques per contacte. 

• Altres. 

5.4.2 Treballs de construcció 

Entre d’altres es poden destacar aquests riscos: 

• Caigudes al mateix nivell o d’alçada. 

• Cops, ensopegades, talls. 

• Sobre esforços per postures de treball incorrectes. 

• Descàrregues elèctriques per contacte. 

• Bolcada de piles de materials. 

• Altres. 

5.4.3 Treballs en alçada 

Inclou els treballs damunt de bastides i els de treball en els sostres, alçades i cobertes, tant pel que fa 

a la construcció com a la confecció d’instal·lacions. Entre altres es poden destacar els següents riscos: 

• Caigudes d’alçada, que són les mes perilloses. 

• Cops, talls, etc. 

• Sobre esforços per postures de treball incorrectes. 
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• Fallida de taulons de bastides. 

• Altres. 

 

5.4.4 Treballs en instal·lacions elèctriques 

Inclou tots els treballs en instal·lacions elèctriques. Entre altres es poden identificar aquests riscos: 

• Possible electrocució del personal de treball. 

• Possible electrocució a tercers. 

• Risc de provocar incendis per arcs o espurnes de parts d’instal·lació defectuoses. 

• Altres. 

 

5.4.5 Treballs en instal·lacions en general 

Inclou tots els treballs en altres instal·lacions, ja siguin de fontaneria, tèrmiques, de gas, fusteria, etc. 
Entre altres es poden identificar aquests riscos: 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic, (aigua, llum, gas, etc.). 

• Projecció de partícules durant els treballs 

• Caigudes des de punts elevats, o d’elements provisionals d’accés, (escales, plataformes, etc.) 

• Riscos derivats de l’accés a les plantes i bastides. 

• Possible electrocució per contactes, directes o indirectes. 

• Risc de provocar incendis per arcs o espurnes, durant les execució d’instal·lacions. 

• Cops, ensopegades, talls. 

• Sobre esforços per postures de treball incorrectes. 

• Possible inhalació de vapors i gasos tòxics del personal. 

• Possible inhalació de gas del personal 

• Cremades provocades pel treball amb bufador, i pels propis tubs recent soldats. 

• Explosions provocades pel treball amb bufador amb contacte amb elements d’una instal·lació 

de gas a reformar. 
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5.5 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

S’hauran de tenir en compte les mesures de prevenció i protecció col·lectives així com les individuals. 

Anem a assenyalar una sèrie de mesures de prevenció i protecció que es podran aplicar a la present 

obra de construcció. 

5.5.1 Planificació 

S’han d’organitzar i planificar els treballs, de cara a evitar interferències entre les diferents feines i 

treballs que es facin a l’obra. Aquesta planificació s’haurà de fer entre les parts que intervenen en la 

confecció de les obres de construcció. 

5.5.1.1 Planificar els treballs inicials 

De cara a planificar els treballs inicials, cal tenir present: 

• Correcta senyalització de les zones de treball. 

• Definició dels plans de treball. 

• Definir clarament les obligacions del personal, tant en les feines de treball com en les 

obligacions davant la seguretat. 

5.5.1.2 Planificació dels treballs de construcció 

S’hauran de tenir en compte aquests punts: 

• Manipulació de materials de construcció amb les proteccions individuals adequades, guants, 

botes de seguretat, casc, etc. 

• Per muntatges en alçada, cal portar cinturons de seguretat, cinturons porta- eines, etc. 

• Pel treballs de preparació de formigons morters i altres s’han de portar proteccions individuals. 

• En les instal·lacions d’energia elèctrica s’haurà de disposar de la presa de terra correctament 

instal·lada, juntament amb la protecció diferencial i magneto tèrmica de cada una de les línies. 

• Els vibradors elèctrics tindran doble aïllament. 

• Es suspendran els treballs exteriors quan plogui, nevi o hi hagi vent amb velocitats superiors a 

50 km/h. 
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5.5.1.3 Planificació en els treballs elèctrics 

• Sempre que es vagi a intervenir en una instal·lació elèctrica, tant en la execució de la mateixa 

com en el seu manteniment, els treballs es realitzaran sense tensió, assegurant-se de la 

inexistència d’aquesta mitjançant els corresponents aparells de mesura i comprovació. 

• S’utilitzaran guants i estris aïllants. 

• Quan s’usin aparells o estris elèctrics, a més de connectar-los a terra quan així ho precisin, 

estaran dotats d’un grau d’aïllament II, o estaran alimentats amb una tensió inferior a 50 V, 

mitjançant transformadors de seguretat. 

• Estaran bloquejats en posició d’obertura, si és possible, cadascun dels aparells de protecció, 

seccionament i maniobra, col·locant en el seu comandament un cartell amb la prohibició de 

maniobrar-hi. 

• No es restablirà el servei al finalitzar els treballs abans d’haver comprovat que no existeixi cap 

perill. 

5.5.1.4 Planificació dels treballs d’instal·lacions 

S’hauran de tenir en compte aquests punts: 

• Per muntatges en alçada cal portar cinturons de seguretat, cinturons porta- eines, etc. 

• Proteccions individuals quan es treballi amb els elements de soldadura. 

• Sempre que es vagi a intervenir en una instal·lació de gas, tant en l’execució de la mateixa com 

en el seu manteniment, els treballs es realitzaran sense combustible, assegurant-se de la 

inexistència d’aquest mitjançant els corresponents aparells de mesura i comprovació. 

• S’utilitzaran els estris de treball de manera adequada de cara a preservar la inexistència 

d’espurnes quan es repari alguna instal·lació per evitar explosions de gas. 

• En les instal·lacions d’energia elèctrica s’haurà de disposar de la presa de terra correctament 

instal·lada, juntament amb la protecció diferencial i magneto tèrmica de cada una de les línies. 

• Es suspendran els treballs exteriors quan plogui, nevi o hi hagi vents amb velocitats superiors 

a 50 km/h. 
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5.5.2 Senyalització 

Fa referència al RD 485/1997, i en ell es poden diferenciar pel cas concret els següents punts. Es 

obligació de l’empresari el fer complir la Llei de Prevenció de Riscs Laborals. 

5.5.2.1 Senyals d’advertiment 

En el cas de la construcció que es preveu, s’hauran de senyalitzar les zones de treball, en el seu radi 

d’acció amb senyals d’advertiment de perill general, pel que fa a la possible caiguda d’objectes de les 

bastides. 

Si hi ha un provisional d’obres, s’ha d’assenyalar el corresponent risc elèctric que suposa la manipulació 

indeguda del mateix. 

5.5.2.2 Senyals d’obligació 

Únicament s’assenyala l’obligatorietat d’assenyalar la protecció del cap amb un casc adequat encara 

que, donat que serà una obra amb pocs treballadors, no es considera primordial el fet de la 

senyalització. 

5.5.3 Llocs de treball 

Fa referència al RD 486/1997, i també al RD 1627/1997, i en aquest es pot assenyalar: 

 

5.5.3.1 Bastides 

Serà el lloc de treball que més risc oferirà donada la seva alçada final. Les condicions que haurà de 

complir aquesta serà: 

• Estabilitat i solidesa de muntatge de les bastides. 

• Protecció amb baranes o sistema equivalent, amb una alçada mínima de 90 cm. 

• Utilitzar xarxes anticaigudes o cinturons de seguretat en els casos en que no sigui possible la 

protecció col·lectiva, sobretot en alçades elevades. 
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5.5.3.2 Accés a la teulada 

L’accés a la coberta de l’empresa es farà per la part exterior de la nau amb plataforma elevadora per 
pujar materials i per escala interior homologada per entrada treballadors. 

5.5.3.3 Línia de vida 

Es col·locarà a la zona de perill de caiguda i la seva funció principal serà la de garantir que, en cas de 
accident de caiguda, el treballador quedarà penjat d’aquest sistema. 

5.5.4 Equips de protecció individual 

Fa referència al RD 773/1997, i es poden assenyalar els següents punts: 

5.5.4.1 Ús de casc 

Tots els treballadors de l’obra hauran d’ utilitzar el casc de seguretat en el moment en que estiguin 
treballant en l’obra. 

5.5.4.2 Protecció d’ulls 

S’hauran de fer servir ulleres adequades, quan es faci servir la mola per tallar o esmerçar acer o d’altres 
materials. 

També s’haurà de fer servir pantalles de filtres UVA quan es facin treballs de soldadura. 

5.5.4.3 Protecció anticaigudes 

Si les bastides no es consideren suficientment segures, caldrà utilitzar cinturons de seguretat 
individuals contra les caigudes. En aquest cas, es preveuen uns treballs a poca alçada. 

5.5.4.4 Protecció contra descàrregues 

Els operaris s’hauran de col·locar elements de protecció contra descàrregues elèctriques, utilitzant: 

• Guants de protecció homologats. 

• Roba de treball adequada amb cinturó per a les eines de treball. 

5.5.5 Proteccions col·lectives 

Es faran servir aquests sistemes de protecció col·lectiva pels treballadors: 

• Marquesines de protecció, xarxes i viseres per protegir contra la caiguda d’objectes. 
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• Tota la instal·lació elèctrica tindrà presa de terra i les proteccions adequades. 

• No estarà permès el pas per sota de les zones de formigons. 

• Les bastides hauran de tenir plataformes de 60 cm d’amplada mínima. 

• Cable en les bastides per fixar els cinturons de seguretat. 

5.6 CONFECCIÓ DEL PLÀ DE SEGURETAT 

En compliment de l’article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre de 1997, cada contractista 

elaborarà un pla de seguretat i salut i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i salut als seus mitjans 

i mètodes d’execució. 

Cada pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de les obres pel coordinador en 

matèria de seguretat i salut en execució d’obra. Aquest pla juntament amb l’aprovació del coordinador  

l’enviarà el contractista als serveis territorials de Treball de la Generalitat de Lleida, amb la comunicació 

d’obertura de centre de treball, com es preceptiu. 

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les 

alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l’execució de l’obra o bé per variacions 

en el projecte d’execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi bàsic de seguretat i salut, 

requerirà l’aprovació del coordinador. 

5.7 LLIBRE D’INCIDÈNCIES 

A l’obra hi haurà un llibre d’incidències sota control del coordinador de seguretat en fase d’execució i 

a disposició de la direcció facultativa i l’autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals 

podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de control de compliment. En 

cas d’una anotació, el coordinador enviarà una còpia de l’anotació a la Inspecció de Treball de Lleida 

dins el termini de 24 hores. 

5.8 CONCLUSIONS SOBRE SEGURETAT 

Donades les característiques generals de l’obra, amb la realització d’un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

és suficient per poder-les executar, tenint en compte que s’haurà de confeccionar per part de 

l’empresari el corresponent pla de seguretat, que haurà de ser aprovat pel coordinador de les obres. 
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6 PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

6.1 GENERALITATS 

El present Plec de Prescripcions reuneix el conjunt de Normes, Especificacions i característiques 

tècniques, que han de complir, les obres i instal·lacions a realitzar, per a poder legalitzar l’activitat. 

S’haurà de tenir present en tot moment el capítol de la Memòria Descriptiva, que fa referència a les 

Normatives a tenir en compte en la realització de les instal·lacions. 

Per a qualsevol Especificació Tècnica o Normativa que no aparegui en el present Plec de Condicions ni 

en el punt de la Memòria Descriptiva, s’haurà de consultar en el Reglament específic de manera 

obligatòria i, en tot cas, comunicar-ho al Director Tècnic de l’obra per al seu coneixement. 

Les condicions Tècniques Generals incloses en el Plec de Condicions i en general en el conjunt del 

Projecte, tindran vigència mentre no siguin modificades les Prescripcions Tècniques Particulars que fan 

referència al present Projecte, durant el transcurs de la realització de les obres i instal·lacions. 

 

Els documents de que consta el present Projecte són els següents: 

• Índex General. 

• Memòria Descriptiva. 

• Memòria de Càlcul. 

• Estudi Bàsic de Seguretat. 

• Plec de Prescripcions Tècniques. 

• Pressupost de les obres. 

• Annexes al Projecte. 

• Plànols. 

 

Els continguts dels anteriors documents es troben detallats en els corresponents punts del Projecte. 
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6.2 REGLAMENTS I NORMATIVES 

Totes les unitats de l’obra s’executaran d’acord amb les prescripcions indicades en els Reglaments de 

Seguretat i Normes Tècniques d’obligat compliment per aquest tipus de construccions, tant d’àmbit 

nacional, autonòmic o municipal en el seu cas. 

Hauran de complir-se també totes les Normes i Especificacions que siguin obligatòries pel present 

Projecte i que s’especifiquen en l’apartat de la Memòria Descriptiva, on es diferencien Normes 

referents a l’obra, a la seguretat i altres parts importants de les instal·lacions. 

Totes les Normes s’adaptaran a les presents condicions particulars que complementaran les indicades 

pels Reglaments i Normes esmentades. 

 

6.3 MATERIALS UTILITZATS 

Tots els materials, tant elèctrics, com constructius, com d’ús, hauran de ser de primera qualitat, pel 

que hauran de complir les especificacions tècniques que se’ls hi exigeixi i hauran de tenir les 

característiques mínimes exigides en el present Projecte i en les Normes Tècniques generals. 

Pels components d’alimentació i tall de la instal·lació hauran de tenir-se en compte les Normes i 

Especificacions exigides per la Companyia Distribuïdora de l’Energia Elèctrica i, com és lògic, les 

exigides per la corresponent reglamentació. 

Els materials constructius han de complir les condicions de classificació a efectes de la seva reacció 

davant el foc, tal com s’ha especificat en els diferents apartats de la Memòria. Es podran exigir al 

fabricant documents acreditatius referents als materials utilitzats. 

Tota característica o especificació d’un material que figuri en un sol apartat del Projecte, encara  que 

no figuri en els altres, és igualment obligatòria. 

En cas d’existir alguna contradicció u omissió en els documents del Projecte, el contractista de la 

present instal·lació tindrà la obligació de posar-ho de manifest al Director Tècnic de la instal·lació, el 

qual decidirà sobre el tema en qüestió. En cap cas podrà suplir la falta directament sense l’autorització 

expressa del Director. 
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Un cop adjudicada la realització de la instal·lació u obra del Present Projecte, el contractista haurà de 

presentar al Director de la instal·lació els catàlegs, certificats de garantia dels materials, certificats 

d’homologació, en el seu cas, dels materials que s’hagin d’utilitzar, no podent utilitzar-se materials que 

no hagin estat acceptats pel Director Tècnic. 

Per la instal·lació de l’escomesa d’alimentació s’hauran de complir les condicions exigides en el 

Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i, en el seu cas, les exigides per la Companyia 

Subministradora. 

L’aparellament elèctric s’instal·larà d’acord amb les característiques exigides en la Memòria de Càlcul 

i haurà de complir les Normes específiques de la instal·lació. Qualsevol equip o dispositiu haurà de ser 

sotmès a l’aprovació del Director Tècnic de la instal·lació. 

6.4 EXECUCIÓ DE LES INSTAL.LACIONS 

6.4.1 Inici de la instal·lació 

El contractista donarà començament a l’obra en el termini que figuri en el contracte establert amb el 

Titular de la instal·lació u, en el seu defecte, als 15 dies de l’adjudicació definitiva o de la firma del 

contracte. 

El contractista estarà obligat a notificar directament a l’Enginyer Tècnic Director de l’obra, la data 

d’inici dels treballs. 

6.4.2 Termini d’execució 

Les  obres s’efectuaran en el termini que s’estipuli en el contracte subscrit amb el propietari o, en el 

seu defecte, en el que s’estableixi amb el Director de la instal·lació. 

6.4.3 Interpretació i desenvolupament del projecte 

La interpretació tècnica dels documents del Projecte correspon a l’Enginyer Tècnic Director. El 

contractista està obligat a sotmetre a aquest qualsevol dubte, aclariment o contradicció que sorgeixi 

durant l’execució de la instal·lació que sigui causa del Projecte o per circumstàncies alienes, sempre 

amb la suficient antelació en funció de la importància de l’assumpte. 
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El contractista es farà responsable de qualsevol error en l’execució motivat per la omissió d’aquesta 

obligació i, conseqüentment, haurà de refer a costa seva els treballs que corresponguin a la correcta 

interpretació del Projecte en qüestió. 

El contractista està obligat a realitzar tot quant sigui necessari per a la bona execució de l’obra, encara 

que no s’expressi explícitament en el Plec de Condicions o en els documents informatius i de càlcul del 

Projecte. 

6.4.4 Modificacions en les obres 

El Director de la instal·lació pot introduir les modificacions oportunes d’acord amb el seu criteri en 

qualsevol unitat de la obra, sempre que es compleixin les condicions tècniques referides en el Projecte 

i de manera que això no signifiqui una variació de l’import total de la instal·lació. 

En la realització de instal·lació el contractista està obligat a fer complir tots els Reglaments de Seguretat 

i Higiene en el Treball vigents i a utilitzar els mitjans adequats per a la protecció dels operaris que 

realitzin la instal·lació. 

 

6.4.5 Conservació de les instal·lacions 

El contractista ha d’entregar en perfecte estat la totalitat d’unitats que formen la instal·lació, corrent 

al seu càrrec les despeses econòmiques que es derivin dels desperfectes. 

Un cop acabada la instal·lació, el Director Tècnic de l’obra haurà de realitzar-ne un detingut 

reconeixement en presència del contractista i donar-li el Vist i Plau. 

En cas d’observar algun defecte es donaran les instruccions al contractista per arreglar-los. Un cop 

arreglat el defecte, es procedirà a un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de 

les instal·lacions. 
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6.5 RECEPCIÓ DE LES OBRES 

 

6.5.1 Recepció provisional 

Un cop acabades les instal·lacions tindrà lloc la recepció provisional amb la qual cosa s’haurà de 

practicar un detingut reconeixement pel Director Tècnic i el Titular, en presència del Contractista, 

alçant acta i començant a córrer des d’aquest dia el termini de garantia, si les obres es troben en estat 

de ser admeses. 

De no ser admeses, es farà constar en l’acta i es donaran instruccions al Contractista per resoldre els 

defectes observats, fixant-se un termini d’execució, finalitzat el qual es procedirà a un nou 

reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional. 

Tot seguit el Director Tècnic de les obres haurà d’elaborar el Certificat de Direcció i Acabament d’Obra 

de la instal·lació, el qual haurà d’estar visat pel Col·legi Oficial pertinent. 

6.5.2 Termini de Garantia 

El termini de garantia serà el que s’estableixi en el contracte signat entre el contractista de l’obra i el 

seu titular. Durant el període de validesa de la garantia és obligació del contractista la conservació de 

les obres i instal·lacions, així com l’arreglar els desperfectes que puguin aparèixer causats per 

assentament o mala construcció. Aquests arranjaments correran totalment a càrrec del contractista, 

en cas de que no s’especifiqui el contrari en el contracte entre les parts. 

Aquesta relació s’acabarà en el moment en que s’acabi el període de garantia fixat, encara que 

subsistiran les responsabilitats que puguin aparèixer per deficiències de causa dubtosa en la confecció 

de la instal·lació. 

6.5.3 Recepció definitiva 

Es realitzarà un cop hagi transcorregut el termini de garantia, de la mateixa manera que la recepció 

provisional. A partir d’aquesta data cessarà l’obligació del Contractista de conservar i reparar al seu 

càrrec les instal·lacions, si bé subsistiran en cas d’algunes deficiències, com s’ha comentat en el punt 

anterior. 
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6.6 CONDICIONS GENERALS 

6.6.1 Responsabilitats 

El contractista és el responsable de l’execució de la instal·lació sota les condicions establertes en el 

Projecte i en el Contracte. Com a conseqüència d’això, estarà obligat a tornar a realitzar les parts que 

poguessin presentar algun problema, sense que serveixi d’excusa el que el Tècnic Director hagi 

examinat i reconegut la instal·lació. 

El contractista és l’únic responsable de totes les controvèrsies que ell o el seu personal cometin durant 

la realització de la instal·lació o derivades de la mateixa. 

També és responsable dels accidents o danys que per errors, inexperiència o ús de mètode inadequats, 

es produeixin en les instal·lacions o parts derivades d’aquella. 

El contractista és l’únic responsable de l’incompliment de les disposicions vigents en matèria laboral 

respecte del seu personal i, per tant, dels accidents que puguin sorgir i dels drets que puguin derivar-

se d’ells. 

El promotor disposarà de tota la documentació referent a la legalització de la instal·lació. En aquesta 

documentació s’acredita el muntatge dels elements de protecció de que disposa la instal·lació, així 

com de les dades de l’electricista instal·lador. 

6.7 CONDICIONS TÈCNIQUES DE LES INSTAL.LACIONS 

6.7.1 Execució de les instal·lacions 

La instal·lació haurà executar-se d’acord amb les Normatives vigents, que ja han estat comentades en 

altres punts del present Projecte. 

Tant en la instal·lació elèctrica (alimentacions, proteccions, conductors, etc.), com les altres 

complementàries a l’activitat, són punts en que s’han de tenir molt presents els corresponents 

Reglaments que les afecten així com tot el desenvolupat en el present Projecte. 
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6.8 PRESCRIPCIONS PARTICULARS 

6.8.1 Instal·lacions de baixa tensió 

Instal·lació de la xarxa de distribució elèctrica en baixa tensió a 400 V entre fases i 230 V entre fases i 

neutre, des de la TMF10 fins a l’estació transformadora. 

CONDICIONS PRÈVIES 

Abans d'iniciar l'estesa de la xarxa de distribució, haurien d'estar executats els elements estructurals 

que hagin de suportar-la o en els quals vagi a estar encastada: forjats, tabiqueria, etc. Excepte quan a 

l’estar previstes s'hagin deixat preparades les necessàries canalitzacions a l'executar l'obra prèvia, 

haurà de replantejar-se sobre aquesta en forma visible la situació de les caixes de mecanismes, de 

registre i de protecció, així com el recorregut de les línies, assenyalant de forma convenient la 

naturalesa de cada element. 

 

EXECUCIÓ 

Tots els materials seran de la millor qualitat, amb les condicions que imposin els documents que 

componen el Projecte o els quals es determini en el transcurs de l'obra, muntatge o instal·lació.   

 

CONDUCTORS ELÈCTRICS.- Seran de coure electrolític, aïllats adequadament, essent la seva tensió 

nominal de 0,6/1 kV per a la línia repartidora i de 750 Volts per a la resta de la instal·lació, havent 

d'estar homologats segons normes UNEX.   

 

TUBS PROTECTORS.- Els tubs a emprar seran aïllants normals amb protecció de grau 5 contra danys 

mecànics en zones de passada. Els diàmetres interiors nominals mínims, amidats en mil·límetres, pels 

tubs protectors, en funció del nombre, classe i secció dels conductors que han d'allotjar, s'indiquen en 

les taules del REBT. Per a més de 5 conductors per tub, i per a conductors de seccions diferents a 

instal·lar pel mateix tub, la secció interior d'aquest serà, com a mínim, igual a tres vegades la secció 

total ocupada pels conductors, especificant únicament els quals realment s'utilitzin. 
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CAIXES D'ENTRONCAMENT I DERIVACIONS.- Seran de material plàstic resistent o metàl·liques. En 

aquest cas estaran aïllades interiorment i protegides contra l'oxidació. La unió entre conductors, dintre 

o fora de les seves caixes de registre, no es realitzarà mai per simple retorciment entre si dels 

conductors, sinó utilitzant borns de connexió.   

 

APARELLS DE COMANDAMENT I MANIOBRA.- Són els interruptors i commutadors que tallaran el 

corrent màxim del circuit que estiguin col·locats sense donar lloc a la formació d'arc permanent, obrint 

o tancant els circuits sense possibilitat de prendre una posició intermèdia. Seran del tipus tancat i de 

material aïllant. Les dimensions de les peces de contacte seran tals que la temperatura no pugui 

excedir en cap cas de 65º C en cap de les seves peces. La seva construcció serà tal que permeti realitzar 

un nombre de l'ordre de 10.000 maniobres d'obertura i tancament, amb la seva càrrega nominal a la 

tensió de treball. Portaran marcada la seva intensitat i tensions nominals i estaran provades a una 

tensió de 500 a 1.000 Volts.   

 

APARELLS DE PROTECCIÓ.- Són els disjuntors elèctrics, fusibles i interruptors diferencials. Els disjuntors 

seran de tipus magneto tèrmic d'accionament manual i podran tallar el corrent màxim del circuit que 

estiguin col·locats sense donar lloc a la formació d'arc permanent, obrint o tancant els circuits sense 

possibilitat de prendre una posició intermèdia. La seva capacitat de tall per a la protecció del curtcircuit 

estarà d'acord amb la intensitat del curtcircuit que pugui presentar-se en un punt de la instal·lació i 

per a la protecció contra l'escalfament de les línies es regularan per a una temperatura inferior als 60 

ºC. Portaran marcades la intensitat i tensió nominals de funcionament així com el signe indicador de 

la seva desconnexió. Aquests automàtics magneto tèrmics seran de tall omnipolar, tallant la fase i 

neutre alhora quan actuï la desconnexió. Els interruptors diferencials seran com a mínim d'alta 

sensibilitat (300 Dt.) i a més de tall omnipolar. Podran ser “purs”, quan cadascun dels circuits vagin 

allotjats en tub o conducte independent una vegada que surten del quadre de distribució o del tipus 

amb protecció magneto tèrmica inclosa quan els diferents circuits hagin d'anar canalitzats per un 

mateix tub. Els fusibles a emprar per a protegir els circuits secundaris o en la centralització de 

comptadors seran calibrats a la intensitat del circuit que protegeixin. Es disposaran sobre material 
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aïllant i incombustible i estaran construïts de tal forma que no es pugui projectar metall al fondre's. 

Haurien de poder ser reemplaçats sota tensió sense cap perill i portaran marcades la intensitat i tensió 

nominals de treball.   

POSADA A TERRA.- Les posades a terra podran realitzar-se mitjançant plaques de 500 x 500 x 3 mm o 

bé mitjançant elèctrodes de 2 m de longitud, col·locant sobre la seva connexió amb el conductor 

d'enllaç la seva corresponent arqueta enregistrable de presa de terra i el respectiu born de 

comprovació o dispositiu de connexió. El valor de la resistència serà inferior a 37 Ohms. 

 

CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 

• Les caixes generals de protecció se situaran en l'exterior en un armari de formigó prefabricat. 

Si la caixa és metàl·lica haurà de dur un born per a la seva posada a terra.   

• La centralització de comptadors s'efectuarà en mòduls prefabricats seguint la norma o 

homologació de la Companyia Subministradora i es procurarà que les derivacions en aquests 

mòduls es distribueixin independentment, cadascuna allotjada en el seu tub protector 

corresponent.   

• El local de situació no ha de ser humit i estarà suficientment ventilat i il·luminat. Els 

comptadors es col·locaran a una altura mínima del sòl de 0,50 m i màxima de 1,80 m i entre el 

comptador més sortint i la paret oposada haurà de respectar-se un passadís de 1,10 m.   

• En el mateix quadre es disposarà un born per a la connexió dels conductors de protecció de la 

instal·lació interior amb la derivació de la línia principal de terra. Per tant, a cada quadre de 

derivació individual entrarà un conductor de fase, un de neutre i un conductor de protecció.   

• La connexió entre els dispositius de protecció situats en aquests quadres s'executarà 

ordenadament, procurant disposar de regletes de connexió pels conductors actius i pel 

conductor de protecció. Es fixarà sobre els mateixos un rètol de material metàl·lic en el qual 

ha d'estar indicat el nom de l'instal·lador, el grau de electrificació i la data en la qual es va 

executar la instal·lació. 

• L'execució de les instal·lacions interiors dels locals s'efectuarà sota tubs protectors seguint 

preferentment línies paral·leles a les verticals i horitzontals que limiten el local on s'efectuarà 

la instal·lació.   
Pág. 100 - 145

mailto:info@wattenergia.com
https://www.coettc.org/verifica?multi=ca&csv=A.LRJQN2.OUMTQ1
https://www.coettc.org/verifica?multi=ca&csv=A.LRJQN2.OUMTQ1


       

   

       

   

  

instal·lació Solar Fotovoltaica d’autoconsum de 436,70 kWp 

  CURÓS FRED S.L. 

     
 

 

WATT ENERGIA S.L.  

C/ Xaloc, 17 - Pol. Ind. Riambau - Tàrrega  

Tel. +34 973 314 994     info@wattenergia.com  

 
100 

 

• Haurà de ser possible la fàcil introducció i retirada dels conductors en els tubs després d'haver 

estat col·locats i fixats aquests i els seus accessoris, havent de disposar dels registres que es 

considerin convenients.   

• Els conductors s'allotjaran en els tubs després de ser col·locats aquests. La unió dels 

conductors en els entroncaments o derivacions no es podrà efectuar per simple retorciment o 

enrotllament entre si dels conductors, sinó que haurà de realitzar-se sempre utilitzant borns 

de connexió muntats individualment o constituint blocs o regletes de connexió, podent 

utilitzar-se brides de connexió. Aquestes unions es realitzaran sempre en l'interior de les caixes 

d'entroncament o derivació. 

• Les connexions dels interruptors unipolars es realitzaran sobre el conductor de fase. 

• No s'utilitzarà un mateix conductor neutre per a diversos circuits. 

• Tot conductor ha de poder seccionar-se en qualsevol punt de la instal·lació en la qual derivi. 

• Es disposarà d’un punt de posada a terra accessible i senyalitzat per a poder efectuar el 

mesurament de la resistència de terra.   

• Els circuits elèctrics derivats portaran una protecció contra sobreintensitats mitjançant un 

interruptor automàtic o un fusible de curtcircuit, que s'haurien d'instal·lar sempre sobre el 

conductor de fase pròpiament dit, incloent la desconnexió del neutre.   

 

SEGURETAT 

En general, basant-nos en la Normativa de Seguretat i Salut en el Treball i les especificacions de les 

normes NTE, s'haurien de complir tots els requisits exigits. 

 

CONCLUSIÓ FINAL 

Totes les parts interessades manifesten que coneixen els termes del present Plec de Condicions i del 

propi Projecte. 
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7 CONCLUSIONS 

 

Amb l’exposat en el present projecte, junt amb els plànols i annexes que segueixen, es considera prou 

descrits els elements constitutius de l’objecte del projecte d’aquesta “INSTAL.LACIÓ SOLAR 

FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM DE 436,70 kWp”. 

 

Dades Projectista: 

 

PROJECTISTA 
NOM RAMON SABORIT VILÀ 
TITULACIÓ ENGINYER T. TELECOMUNICACIONS 
NUM.COL. COITT 7756 – COETTC 103 
NIF 77.294.503-J 
ADREÇA DOCTOR JUNYENT, 1 - 08500 VIC (Barcelona) 
TELF/EMAIL 648 499 548 / enginyeria@wattenergia.com 

 

 

Vic, Febrer del 2022 

 

 

 

RAMON SABORIT VILÀ 

Enginyer T. Telecomunicacions 

Col·legiat COITT 7756 – COETTC 103 
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8 PLÀNOLS 

 

8.1 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

8.2 DISTRIBUCIÓ MÒDULS SOLARS 

8.3 ESQUEMA UNIFILAR 

8.4 CONNEXIÓ SÈRIES MÒDULS 
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Potencia Pie 

436,7 kWp
Potencia Nominal lnv. 

352 kWn 

Nombre Moduls. 

940 uts. 

Projecte 

Pera ita 

San a Mana 
dOlo lEI 

Moyá 

Cas ellteri;ol 

San Pere 
de Torello 

Torelló 

mg 

Centelles 

LAmet a 
de, Valles 

Granollers 

ta Roca 

Titular 

Amer 

Ta,ertet 

Lat.: 41º56'51.15"N Long.: 2º16'02.41"E 
Gerona 

v, aorau 

San Ce om 

San a Coloma 
de Farners 

m 

WI 

Cassa de 
la Selva 

WJ 

Tordera L ore de Ma� 

Blanes 

Ca.e a

algrat 
de Mar 

Escala: s/e 

FOTOVOL TAIGA CURÓS CURÓS FREO S.L. Planol nº : 1 / 5 

Planol 

SITUACIÓ I EMPLACAMENT 

WATT ENERGIA S.L 
S, L C/ Xaloc 6, Poi. lnd. Riambau, Tarrega (Lleida) 

Data: 

Dibuix: 

Signat 

Gener 2022 

W.E. 

R.S.V 

WI 

L1 
df 

Sar 

de( 
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W.E.

Projecte

Plànol

WATT ENERGIA S.L
C/ Xaloc 6, Pol. Ind. Riambau, Tàrrega (Lleida)

Escala :Titular
FOTOVOLTAICA CURÒS

DISTRIBUCIÓ DE MÒDULS FOTOVOLTAICS

s/e

    2 / 5

Gener 2022

Plànol nº : 

Signat

Dibuix :

Data :

R.S.V

Potència Pic 

Nombre Mòduls. 

Potència Nominal Inv.
352 kW

CURÒS FRED S.L.436,7 kWp

940 uts.
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COMUNICACIÓ

Data
Logger
COM100

Fusible
16 A

Fusible
16 A

 Cu 1 x 6mm² RV-K

 Cu 1 x 6mm² RV-K

A.C.

C.C.
+_+

_

Fusible
16 A

Fusible
16 A

 Cu 1 x 6mm² RV-K

 Cu 1 x mm² RV-K

A.C.

C.C.

INVERSOR nº 2

+_+

_

4P / 63 A 300 mA
4P / 63 A

 Cu 1x16mm² RV-K

PN 33 kW
Mòduls EX550
Inversor 2: Sungrow SG33CX

MPPT1: 2x16 (5.1-5.2)
MPPT2: 1x16 (5.3)
MPPT3: 1x14 (5.4)

4P / 63 A 300 mA
4P / 63 A

Total  62 mòduls

Fusible
16 A

Fusible
16 A

4P / 630 A

Cu 8 x 150mm² + TT 150mm² RV-K  UnipolarFusible
16 A

Fusible
16 A

 Cu 1 x 6mm² RV-K

 Cu 1 x 6mm² RV-K

C.C.

A.C.

C.C.

A.C.

+_+

_

 Cu 1 x 6mm² RV-K

 Cu 1 x 6mm² RV-K
+_+

_

Fusible
16 A

Fusible
16 A

 Cu 1 x 6mm² RV-K

 Cu 1 x 6mm² RV-K

A.C.

C.C.
+_+

_

QUADRE C.C. INV.4

Fusible
16 A

Fusible
16 A

 Cu 1 x 6mm² RV-K

 Cu 1 x 6mm² RV-K

A.C.

C.C.

SUNGROW SG110CX
INVERSOR nº 4

+_+

_

4P / 200 A 300 mA
4P / 250 A

Cu 4 x 70mm² + TT 35mm² RV-K Unipolar

QUADRE C.A.
Pn  110 kWn

648 mòduls Exiom EX550M(B)-144(HC) 9BB(182) 550Wp
Icc=13.93A-Voc=49.97V-Imp=13.12-Vmp=41.95V

4P / 63 A 300 mA
4P / 63 A

4P / 63 A 300 mA
4P / 63 A

4P / 200 A 300 mA
4P / 250 A

Total  256 mòduls

CO
BE

RT
A 

3

Total  146 mòduls

SUNGROW SG33CX
INVERSOR nº 5

SUNGROW SG33CX
INVERSOR nº 6

SUNGROW SG110CX
INVERSOR nº 1

 Cu 1 x 6 mm² RV-K

 Cu 1 x 6 mm² RV-K

Cu 4 x 16mm² + TT 16mm² RV-K Unipolar

Cu 4 x 16mm² + TT 16mm² RV-K Unipolar

Cu 4 x 70mm² + TT 35mm² RV-K Unipolar

Total  146 mòduls

Total  268 mòduls

SUNGROW SG33CX

Pn  33 kWn

Pn 33 kWn

Pn  110 kWn

INVERSOR nº 3
PN 33 kW

SUNGROW SG33CX

In
st

al
.la

ció
In
te

rio
r

PRISMA MASTER
CDP Injecció zero i
Mesura consum Trafo 1

TRAFO 1

xa
rx

a 
di
st

rib
ui
ció

 Cu 1x16mm² RV-K

 Cu 1x16mm² RV-K

CO
BE

RT
A 

1

Total  62 mòduls

4P / 630 A

MAGNETOTÈRMIC
QUADRE GENERAL

 Cu 1 x 6mm² RV-K

 Cu 1 x 6mm² RV-K

 Cu 1 x 6mm² RV-K

 Cu 1 x 6mm² RV-K

 Cu 1 x 6mm² RV-K

 Cu 1 x 6mm² RV-K

Cu 4 x 16mm² + TT 16mm² RV-K Unipolar

Cu 4 x 16mm² + TT 16mm² RV-K Unipolar

Mòduls 1: EXIOM 550
Inversor 4: Sungrow SG110CX

MPPT1: 2x18 (1.1-1.2)
MPPT2: 2x18 (1.3-1.4)
MPPT3: 2x18 (1.5-1.6)
MPPT4: 1x20 (1.7)
MPPT5: 2x18 (1.8-1.9)
MPPT6: 2x18 (1.10-1.11)
MPPT7: 2x18 (1.12-1.13)
MPPT8: 1x20 (1.14)
MPPT9: -

Mòduls: CSUN275
Inversor 5: Sungrow SG33CX

MPPT1: 2x25 (2.1-2.2)
MPPT2: 2x24 (2.3-2.4)
MPPT3: 2x24 (2.5-2.6)

CO
BE

RT
A 

2

Mòduls: CSUN275
Inversor 6: Sungrow SG33CX

MPPT1: 2x25 (3.1-3.2)
MPPT2: 2x24 (3.3-3.4)
MPPT3: 2x24 (3.5-3.6)

292 mòduls CSUN275-60P 275Wp
Icc=9.27A-Voc=38.4 V-Imp=8.79-Vmp=31.3V

 Cu 1 x 6mm² RV-K

 Cu 1 x mm² RV-K

 Cu 1 x 6mm² RV-K

 Cu 1 x mm² RV-K

Mòduls EX550
Inversor 3: Sungrow SG33CX

MPPT1: 2x16 (5.1-5.2)
MPPT2: 1x16 (5.3)
MPPT3: 1x14 (5.4)

4P / 10 A

Cu 4 x 2,5mm² + TT 2,5mm² RV-K Unipolar

Mòduls: EX550
Inversor 1: Sungrow SG110CX

MPPT1: 1x14 (4.1)
MPPT2: 2x20 (4.2-4.3)
MPPT3: 2x20 (4.4-4.5)
MPPT4: 2x20 (4.6-4.7)
MPPT5: 2x19 (4.8-4.9)
MPPT6: 2x19 (4.10-4.11)
MPPT7: 2x19 (4.12-4.13)
MPPT8: 1x20 (4.14)
MPPT9: -

In
st

al
.la

ció
In
te

rio
r

PRISMA ESCLAU
Mesura consum Trafo 2 TRAFO 2

xa
rx

a 
di
st

rib
ui
ció

4P / 10 A

QUADRE GENERAL.

Ren
Logger

ABB XT3N250 CIRCUTOR RGU-10

CIRCUTOR RGU-10

CIRCUTOR RGU-10

CIRCUTOR RGU-10ABB XT3N250

MITSUBISHI ELECTRIC
NF630-SEW

SN A2172703139

SN A2191406913

SN A2191406961

SN A217270355

SN A2191406966

SN A2191406968

1 A
4P / 630 A

CIRCUTOR RGU-10

QUADRE C.C. INV.5

QUADRE C.C. INV.6

QUADRE C.C. INV.1

QUADRE C.C. INV.2

QUADRE C.C. INV.3

ABB XT1N160

ABB XT1N160

ABB XT1N160

ABB XT1N160

CIRCUTOR RGU-10

CIRCUTOR RGU-10

Cu 4 x 2,5mm² + TT 2,5mm² RV-K Unipolar

MUN 410A

MUN 410A

W.E.

Projecte

Plànol

WATT ENERGIA S.L
C/ Xaloc 6, Pol. Ind. Riambau, Tàrrega (Lleida)

Escala :Titular
FOTOVOLTAICA CURÒS

ESQUEMA ELÈCTRIC UNIFILAR 

s/e

Gener 2022

Plànol nº : 

Signat

Dibuix :

Data :

Potència Pic 

Nombre Mòduls. 

Potència Nominal Inv.
352 kWn

CURÒS FRED S.L.436,7 kWp

940 uts.

3/5
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9 ANNEXES 

 

9.1 DOCUMENTACIÓ TÈCNICA MÒDULS SOLARS 

9.2 DOCUMENTACIÓ TÈCNICA INVERSOR 

9.3 DOCUMENTACIÓ TÈCNICA SUPORTS 

9.4 DOCUMENTACIÓ TÈCNICA SISTEMA DE CONTROL  

9.5 CERTIFICAT DE SOLIDESA DE LA COBERTA 

9.6 FACTURA CONSUM ELÈCTRIC 
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CSUN275-60P

CSUN275-60P      CSUN270-60P     CSUN265-60P  
CSUN260-60P     

275W

16.94%

10years

The Large Scale Project Solution

Module efficiency

Highest power output

Material & Workmanship warranty

25years
Liner power output warranty

PID-free

World class poly efficiency

Tighter porduct performance 
distribution and current sorting 
reduces the mismatch power loss 
in system operation

Positive tolerance offer

Good temperature coefficient 
enables higher output in high 
temperature regions

Excellent performance under 
low light conditions

Certified for salt/ammonia
corrosion resistance

Load certificates: wind to 
2400Pa and snow to 5400Pa

China Sunergy Co.,  Ltd. designs, manufactures and delivers high efficient solar cells and
modules to the world from its production centers based in China, Turkey, South Korea and
Vietnam.

Founded in 2004, China Sunergy is well known for its advanced solar cell technology,
reliable product quality, and excellent customer service.

As one of leading PV enterprises, China Sunergy has delivered more than 4.0GW of solar
products to residential, commercial, utility and off-grid projects all around the word. 

Right 2017

The power output shall not be less than 97.5%of  
the minimum power output stated in the product
data sheet in the first year of the product’s life 
cycle. The loss of power output shall not exceed
0.68% per year thereafter, ending with 80.7% in the
25th year.

Powerguard Insurance
Global Coverage

POLY

97.5%
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Electrical characteristics at Standard Test Conditions(STC)
Module Type CSUN275-60P CSUN270-60P CSUN265-60P CSUN260-60P

Maximum Power - Pmax (W) 275 270 265 260
Open Circuit Voltage - Voc (V) 38.4 38.3 38.2 38.1
Short Circuit Current - Isc (A) 9.27 9.19 9.1 9.01
Maximum Power Voltage - Vmpp (V) 31.3 31.2 31 30.9
Maximum Power Current - Impp (A) 8.79 8.67 8.55 8.43
Module Efficiency 16.94% 16.63% 16.32% 16.01%

Electrical Characteristics at Normal Operating Cell Temperature(NOCT)
Module Type CSUN275-60P CSUN270-60P CSUN265-60P CSUN260-60P

Maximum Power - Pmax (W) 204 200 196 191
Open Circuit Voltage - Voc (V) 35.8 35.6 35.5 35.4
Short Circuit Current - Isc (A) 7.48 7.42 7.35 7.27
Maximum Power Voltage - Vmpp (V) 29.2 28.9 28.6 28.4
Maximum Power Current - Impp (A) 7 6.92 6.83 6.75

Temperature Characteristics Maximum Ratings
NOTC 45℃（±2℃） Maximum System Voltage [V] 1000

Voltage Temperature Coefficient -0.292%/K Series Fuse Rating [A] 20

Current Temperature Coefficient +0.045%/K
Power Temperature Coefficient -0.408%/K

Material Characteristics
Dimensions 1640×990×40mm (L×W×H)

Weight 18.6kg

Frame Anodized aluminum profile

Front Glass White toughened safety glass, 3.2 mm

Cell Encapsulation EVA (Ethylene-Vinyl-Acetate)

Back Sheet Composite film

Cells 6×10 pieces monocrystalline solar cells series strings (156mm×156mm)

Junction Box Rated current≧13A, IP≧67, TUV&UL

Cable&Connector Length 900 mm, 1×4 mm2, compatible film

Packaging System Design
Dimensions(L×W×H) 1690×1120×112mm Temperature Range -40 °C to + 85 °C

Container20' 312 Withstanding Hail Maximum diameter
Container40' 728

Container40'HC 798 Maximum Surface 5,400 Pa

Application class class A

Safety class class Ⅱ

Normal Operating Cell Temperature( (NOCT) : irradiance 800W/m2; wind speed 1 m/s ; cell temperature 45℃; ambient temperature 20℃.

Measuring uncertainty of power: ±3%. Certified in accordance with IEC 61215, IEC 61730-1/2 and UL 1703.

Standard Test Conditions (STC): irradiance 1,000 W/m²; AM 1,5; module temperature 25°C. Tolerance of Pmpp: 0~+3%.

Measuring uncertainty of power: ±3%. Certified in accordance with IEC 61215, IEC 61730-1/2 and UL 1703.
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Exiom Solution diseña, 
fabrica y distribuye la más 
alta calidad en Energía 
Solar. 
La alta eficiencia de 
nuestras células solares 
nos permite producir 
diferentes tipos de paneles 
para a su vez dar la mayor 
eficiencia posible a sus 
instalaciones.

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

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

Especificaciones sujetas a cambios técnicos y pruebas. 
Exiom Solution se reserva el derecho de la correcta interpretación final.

Specifications subject to technical changes and tests. Exiom Solution reserves the right of final interpretation.

GARANTÍA DE RENDIMIENTO LINEAL LINEAR PERFORMANCE WARRANTY

Garantía de rendimiento lineal
Lineal performance waranty 

Garantía de rendimiento estandar
Standard performance warranty

EX530-550M(B)-144(HC) 9BB(182)

DATOS MECÁNICOS  MECHANICAL SPECIFICATIONS 

Dimensiones | Dimensions: 2279*1134mm Max. Voltaje | Max. system Voltage (V): 1000/1500

Peso | Weight: 27.4 kg No máximo. de series | Max. Series Fuse Rating (A): 25

Cable: 4 mm2 Carga mecánica | Mechanical load: 2400 / 5400Pa

Celdas | Cells : 182*91 Mono  44(6*24) Hot Spot Rate: 100% Free

No de diodos | No of diodes: 3 Temp. funcionamiento | Operating temperature: -40~+85

Caja de conexiones | Junction box: IP68
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  NO OLVIDE VISITAR DON’T FORGET TO VISIT EXIOMSOLUTION.COM

TIPO TYPE EX530MB-144 EX535MB-144 EX540MB-144 EX545MB-144 EX550MB-144

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

Potencia de salida | Power output 530 535 540 545 550

Max. potencia tolerada | Max. power tolerance (%) (0-+5)

Eficiencia módulo | Module efficiency (%) 20.7 20.9 21.1 21.3 21.5

Voltage | Máximo voltage, VMP (V) 41.03 41.28 41.54 41.76 41.95

Intensidad máxima actual | Current, IMP (A) 12.92 12.97 13.00 13.06 13.12

Voltaje circ. abierto | Voltage open circuit, VOC (V) 48.83 49.12 49.43 49.70 49.97

Intensidad de cortocircuito | Short circuit current, ISC (A) 13.74 13.79 13.83 13.88 13.93

NOCT 800W/M2 Environment. Temperature 20ºC A.M. 1,5

Potencia de salida | Power output 400.3 404.0 407.8 411.6 415.4

Voltage | Máximo voltage, VMP (V) 38.72 38.94 39.21 39.39 39.57

Intensidad máxima actual | Current, IMP (A) 10.34 10.38 10.40 10.45 10.50

Voltaje circ. abierto | Voltage open circuit, VOC (V) 46.10 46.37 46.67 46.92 47.17

Intensidad de cortocircuito | Short circuit current, ISC (A) 11.06 11.10 11.13 11.18 11.22

COEFICIENTES DE TEMPERATURA  TEMPERATURE COEFFICIENTS

Coeficiente de temp.  | Temp. Coefficient (PMAX) -0.34%/ºC

Coeficiente de temp. | Temp. Coefficient (ISC) 0.047%/ºC

Coeficiente de temp. | Temp. Coefficient (VOC) -0.27%/ºC

NOCT 44±2ºC

I-V CURVAS CURVES

Temperatura celdas | Cells temperature: 25ºC. Current-Voltage & power Voltage Curve (550)

EX530-550M(B)-144(HC) 9BB(182)

1134±2

2285±2

55

55

3
8

5.5

14

9
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SG33CX/SG40CX/SG50CX

IP66 and C5  protection
Type II SPD for both DC and AC
Compliant with global safety and grid code

Proven Safety

5 MPPTs with max. efficiency 98.7%
Compatible with bifacial module
Built-in PID recovery function

High Yield

L1

PE

L2

L3

DC1

DCn*
N

AC SPDInverter Circuit 
(DC/AC) 

AC
Filter

AC
Relays

AC EMI
Filter

DC SPDCurrent 
Monitoring

DC Bus 

MPPT 
(Boost1) 

MPPT 
(Boostn)

DC EMI 
Filter 

*：n=3(SG33CX)/4(SG40CX)/5(SG50CX)

DC 
Switch 

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-

Normalized Output Power

90%

94%

96%

98%

100%

20% 30% 40% 50% 60% 70% 90% 100%80%

Vdc=500V

Vdc=585V
92%

10%0%

Vdc=550 V
Vdc=585 V

Vdc=850 V

© 2019 Sungrow Power Supply Co., Ltd. All rights reserved.
Subject to change without notice. Version 1.1

Circuit Diagram Efficiency Curve 

Touch free commissioning and remote firmware 
upgrade
Online IV curve scan and diagnosis
Fuse free design with smart string current 
monitoring

Smart O&M

Compatible with Al and Cu AC cables
DC 2 in 1 connection enabled
Cable free communication with optional Wi-Fi

Low Cost

Multi-MPPT String Inverter for 1000 Vdc System 
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SG33CX/SG40CX/SG50CX

AC output power
Max. AC output current
Nominal AC voltage
AC voltage range
Nominal grid frequency / Grid frequency range
THD
DC current injection
Power factor at nominal power / Ajustable power factor 
Feed-in phases / connection phases

36.3 kVA @ 40 ℃ / 33 kVA @ 45 ℃
55.2 A                                           66.9 A                                        83.6 A                                    
3 / N / PE,  230 / 400 V 
312 – 528 V   
50 Hz / 45 – 55 Hz, 60 Hz / 55 – 65 Hz
< 3 % (at nominal power)  
< 0.5 % In  
> 0.99 / 0.8 leading – 0.8 lagging 
3 / 3   

Max. efficiency / European efficiency 98.6 % / 98.3 %                                                                              98.7% / 98.4%

DC reverse connection protection
AC short circuit protection
Leakage current protection
Grid monitoring
DC switch / AC switch
PV String current monitoring
Q at night 
PID recovery function
Overvoltage protection

Yes  
Yes  
Yes  
Yes  
Yes / No  
Yes   
Yes  
optional   
DC Type II / AC Type  II   

1100 V  
200 V / 250 V  
585 V  
200 – 1000 V  
550 – 850V  
3 
2
78 A 
30 A
120 A 

Max. PV input voltage
Min. PV input voltage / Start-up input voltage
Nominal PV input voltage
MPP voltage range
MPP voltage range for nominal power
No. of independent MPP inputs
Max. number of PV strings per MPPT
Max. PV input current
Max. current for input connector
Max. DC short-circuit current

SG33CX SG50CX

Dimensions (W*H*D)
Weight
Isolation method
Degree of protection
Night power consumption
Operating ambient temperature range
Allowable relative humidity range (non-condensing)
Cooling method
Max. operating altitude
Display 
Communication
DC connection type
AC connection type
Compliance

Grid Support

702*595*310mm  
50 kg                                                                      
Transformerless  
 IP66  
≤2 W  
-30 to 60 ℃ (> 45 ℃ derating)  
0 – 100 %     
Smart forced air cooling  
4000 m (> 3000 m derating)   
LED, Bluetooth+APP  
RS485 / Optional: Wi-Fi, Ethernet   
MC4 (Max. 6 mm²) 
OT or DT terminal (Max.70 mm²)  
IEC 62109, IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, VDE-AR-N 4105:2018, 
VDE-AR-N 4110:2018, IEC 61000-6-3, EN 50438, AS/NZS 4777.2:2015, CEI 0-21, VDE 
0126-1-1/A1 VFR 2014, UTE C15-712-1:2013, DEWA 
Q at night function, LVRT, HVRT,active & reactive power control and power ramp rate 
control  

© 2019 Sungrow Power Supply Co., Ltd. All rights reserved.
Subject to change without notice. Version 1.1

General Data

Output (AC) 

Efficiency

Protection

Input (DC) SG40CX

44 kVA @ 40 ℃ / 40 kVA @ 45 ℃

4

104 A

160 A

5

130 A

200 A

55 kVA @ 40 ℃ / 50 kVA @ 45 ℃

New

782*645*310mm
58 kg 

782*645*310mm
62 kg 
   

98.6% / 98.3%
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Normalized Output Power

Multi-MPPT String Inverter for 1000 Vdc System

CIRCUIT DIAGRAM EFFICIENCY CURVE 

9 MPPTs with max. efficiency 98.7%
Compatible with bifacial module
Built-in PID recovery function optional

HIGH YIELD
Touch free commissioning and remote 
firmware upgrade
Online IV curve scan and diagnosis
Fuse free design with smart string current 
monitoring

EASY O&M

Compatible with Al and Cu AC cables
DC 2 in 1 connection enabled
Q at night function

LOW COST
IP66 and C5  protection
Type II SPD for both DC and AC
Compliant with global safety and grid code

PROVEN SAFETY

SG110CX New
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Dimensions (W*H*D)
Weight
Isolation method
Ingress protection rating
Night power consumption
Operating ambient temperature range
Allowable relative humidity range (non-condensing)
Cooling method
Max. operating altitude
Display
Communication
DC connection type
AC connection type
Compliance

Grid Support

1051*660*362.5 mm
85 kg 

Transformerless
IP66
< 2W

-30 to 60 ℃ (> 50 ℃ derating) 
0 – 100 %

Smart forced air cooling
4000 m (> 3000 m derating) 

LED, Bluetooth+APP
RS485 / Optional: Wi-Fi, Ethernet

MC4  (Max. 6 mm² )
OT terminal (Max. 240 mm²)

IEC 62109, IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, VDE-AR-N 4110:2018, 
VDE-AR-N 4120:2018, IEC 61000-6-3, EN 50438, AS/NZS 4777.2:2015, CEI 0-21, 

VDE 0126-1-1/A1 VFR 2014, UTE C15-712-1:2013, DEWA
Q at night function, LVRT, HVRT,active & reactive power control and power 

ramp rate control   

110 kVA @ 45 ℃ / 100 kVA @ 50 ℃
158.8 A

3 / N / PE, 400 V
320 – 460 V  

50 Hz / 45 – 55 Hz, 60 Hz / 55 – 65 Hz
< 3 % (at nominal power)

< 0.5 % In
> 0.99 / 0.8 leading – 0.8 lagging

3 / 3 

Max. efficiency 
Euro. efficiency

98.7 %
98.5 %

DC reverse connection protection
AC short circuit protection
Leakage current protection
Grid monitoring
Ground fault monitoring
DC switch / AC switch
PV String current monitoring
Q at night function
PID recovery function
Overvoltage protection

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Yes / No
Yes
Yes

Optional
DC Type II / AC Type  II 

AC output power
Max. AC output current
Nominal AC voltage
AC voltage range
Nominal grid frequency / Grid frequency range
THD
DC current injection
Power factor at nominal power / Adjustable power factor 
Feed-in phases / connection phases

Type designation

Max. PV input voltage
Min. PV input voltage / Startup input voltage
Nominal PV input voltage
MPP voltage range
MPP voltage range for nominal power
No. of independent MPP inputs
Max. number of PV strings per MPPT
Max. PV input current
Max. current for input connector
Max. DC short-circuit current

SG110CX
Input (DC)

Output (AC)

Efficiency

Protection

General Data

1100 V
200 V / 250 V

585 V
200 – 1000 V
550V – 850 V

9
2

26 A * 9
30 A 

40 A * 9

SG110CX
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Solarstem®  
c/Cal Ros dels Ocells, 20 | Pol. Ind. Coll de la Manya 
08403 Granollers | SPAIN 
Tel. +34 933 072 817 
mail: info@solarstem.com 

www.solarstem.com 
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• Sistema que permite una relación de 

superficie-rendimiento extraordinaria. 

• Adecuado para cubiertas con reducida 

capacidad de carga. 

• Fácil y rápido de instalar. 

 

 

Sistema para 
cubiertas 
planas. 
AF-TWIN 

Pág. 121 - 145

https://www.coettc.org/verifica?multi=ca&csv=A.LRJQN2.OUMTQ1
https://www.coettc.org/verifica?multi=ca&csv=A.LRJQN2.OUMTQ1


 

Solarstem®  
c/Cal Ros dels Ocells, 20 | Pol. Ind. Coll de la Manya 
08403 Granollers | SPAIN 
Tel. +34 933 072 817 
mail: info@solarstem.com 

www.solarstem.com 

Sistema para cubiertas planas. AF-TWIN 

Componentes principales 

Bridas extremo e intermedias 

Campo de aplicación Tejados planos ≤5˚  de grava, betún… que no admiten demasiada sobrecarga y no se pueden perforar. 

Tipo de fijación Lastrado sin penetración de tejado en pendientes ≤3˚ . 

Requerimientos Medidas del módulo ≤ 2100x1050mm y ≥1500x900mm. Se necesita una matriz de módulos mínima de 2x3 
módulos. Posición del módulo horizontal. 

Características  Inclinaciones de 10˚  y 15˚ . Separación entre  filas 25mm. Sobrecarga total en la cubierta de aproximada-
mente 22kg/m2 (estructura + lastre + módulo de 72 celdas). 

Materiales Perfiles: Aluminio EN AW-6082 T6. Tornillería: Acero Inoxidable A2-70. Juntas: EPDM.  

Datos técnicos 

Perfil base y triángulo TWIN 

Junta de EPDM Lastre TWIN 

 d*= medida mínima 25mm, puede aumentarse por  

condiciones del proyecto. 
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Mecanismo antivertido en sistemas de autoconsumo

Autoconsumo sin excedentes:

Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las
condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de

energía eléctrica
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 1 INTRODUCCIÓN

Figura 1: Controladores dinámicos de potencia

En este documento se analiza el Real Decreto por el que se regulan las condiciones administrativas, 
técnicas y económicas del autoconsumo.

Real Energy Systems fabrica reguladores de potencia para el autoconsumo Con cumplimiento de los 
criterios de la norma UNE 217001-IN & RD 244/2019 y específicamente el equipo PRISMA 310A de 
lectura directa de potencia 

Toda la gama de equipos PRISMA se ha diseñado específicamente para aportar garantías que eviten 
en todo caso el vertido de energía a red en las situaciones reguladas.

Además, su modelo abierto permite integrarlo en infraestructuras más complejas y junto a otras 
soluciones

 1.1 DESCRIPCIÓN

El presente documento presenta la información resumida del sistema de regulación de potencia 
PRISMA para inversores de una instalación fotovoltaica. Esta información solamente es un extracto de
características ya definidas en los manuales de funcionamiento y otras documentaciones existentes de
los distintos productos.

La documentación, así, no debe considerarse como excluyente de otras complementarias que detallen
otras características de funcionamiento del sistema, o describa el comportamiento en otras 
condiciones.

Los criterios de protección para evitar el vertido de energía mantienen mayor prioridad en el 
equipo que cualquier otra funcionalidad, por lo que otras funcionalidades no pueden interferir 
en sus tarea principal como regulador de potencia y garantía de no-vertido a red.
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 1.2 RESUMEN DE TIPO DE INSTALACIÓN Y CUMPLIMIENTO
A modo de resumen detallado en los puntos siguientes, y para la adecuada clasificación del producto 
dentro de su ámbito en el RD244/2019 tenemos:

1. El  dispositivo  es  válido  para  “Instalaciones  con  equipo  de  medida  de  intercambio  de
energía con la red”, esto es la detallada en el apartado I.2.1

2. Tal y como se considera en el mencionado apartado, el dispositivo que realiza la regulación
está integrado junto al equipo de medida de potencia (el dispositivo realiza la lectura de la
potencia intercambiada con la red).

3. El equipo actúa simultáneamente y de forma redundante, por un lado como limitador de la
generación mediante mensajes de regulación , y por otro lado lanzar la orden de disparo a un
elemento de corte con entrada de disparo externo.

Las pruebas realizadas y acreditadas establecen que:

1. La potencia en el punto de conexión a red se mantendrá con saldo consumidor.

2. El saldo consumidor se mantiene en cada una de las fases (sistemas trifásicos).

3. Cualquier  valor  que  incumpla  el  mantener  el  saldo  consumidor  implica  dos  acciones
redundantes por parte del medidor/regulador:

a) Envío de mensajes a los generadores para ajustar su potencia. Esto se realiza antes de
los 0,412 segundos (peor caso, certificado en apartado 5.3 del certificado Test Report No
20155-TR-E1)

b) Mediante el disparo externo del elemento de corte. Esto se realiza antes de los 1,949
segundos (peor caso, certificado en apartado 5.1 del certificado Test Report No 20155-
TR-E1)

c) Sería  posible  reducir  el  tiempo  de  disparo  mediante  configuración  y  eliminación  de
retardos  hasta  los  0,03043  segundos  (peor  caso/quick  mode  en  apartado  5.1  del
certificado Test Report No 20155-TR-E1)

4. Se ha verificado el ensayo y comportamiento según “TCP Response in Permanent Regime
and before Load Disconnection”  (indicado en apartado 5.3  del  certificado Test  Report  No
20155-TR-E1), esto es lo que indica el “ANEXO I - Sistemas para evitar el vertido de energía a
la  red”  en el  punto I.3  Ensayos (RD244/2019–UNE 217001 I.3.1:  Tolerancia en régimen
permanente y I.3.2: Respuesta ante desconexiones de carga ).

5. Además se ha aplicado el mismo ensayo en un escenario aleatorio de carga y producción (5.1
Random Consumption Scenario)

6. Cualquier condición adicional que pudiera aparecer (corte de comunicaciones, inversores en
modo manual, …),  no aplica al producto (ANEXO I - Sistemas para evitar el vertido de
energía  a  la  red”,punto  I.3  Ensayos  apartado  I.3.4  RD244/2019:  no  será  preciso
comprobar la comunicación entre elementos integrados en el mismo dispositivo),  ya
que el disparo externo se encuentra integrado con el dispositivo de medida.

Esto implica que:

a) Cualquier falta de respuesta/ajuste de la producción de los inversores que implique falta
de saldo consumidor será corregida antes de 2 segundos (disparo de elemento de corte).
NO EXISTEN ELEMENTOS INTERMEDIOS EN ESTA REACCIÓN.

b) Cualquier incremento de producción que no responda a los criterios de evitar falta de
saldo consumidor será corregida antes de 2 segundos (disparo de elemento de corte). NO
EXISTEN ELEMENTOS INTERMEDIOS EN ESTA REACCIÓN.

Los siguientes apartados detallan el comportamiento y reacción de los distintos elementos integrados
en el dispositivo y su forma de realizar las acciones descritas en este resumen.
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 2 RESUMEN DE REQUISITOS QUE SOLICITA EL RD 44/20019 

ANEXO I - I.4 EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

 2.1 ESQUEMA BÁSICO DEL SISTEMA

Punto de medida, garantía física y regulación

Figura 2: Esquema básico del sistema

Señalar los siguientes puntos del esquema:

• PRISMA actúa como contador de 4 cuadrantes en el punto de medida de intercambio. Para 
ello toma lectura del voltaje e intensidad en cada una de las fases.

• El bus de comunicaciones permite la regulación de potencia de los inversores.

• El circuito de medida se asocia directamente al bloque de control de no-inyección (seguridad 
física) que permite el disparo del contactor de generación

• El relé correspondiente al disparo de la generación es normalmente abierto, imposibilitándose 
la generación en caso de avería física del PRISMA o si éste se desconectara

• En ocasiones, cuando la bobina del contactor de generación requiere un consumo/transitorio 
más alto, puede encontrarse un relé auxiliar intermedio que permita adaptarse a la intensidad 
máxima de la bobina

• No se incluyen en este esquema, por exceder el ámbito de este documento, el detalle de otras
protecciones específicas de los inversores o consumidores que pudieran existir en la 
instalación
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 2.2 EQUIPO DE MEDIDA DE POTENCIA

La potencia en el punto de medida la realiza el propio dispositivo PRISMA. Dicha lectura se encuentra 
adaptada para detectar en concreto condiciones de inyección.

Las lecturas se realizan con mayor prioridad que cualquier otro proceso del sistema en el 
microprocesador, a excepción si procede, del disparo de la protección física de no inyección, que tiene
la misma prioridad que la lectura.

Figura 3: Imagen tomada a partir de los datos obtenidos del PRISMA

• Detección de inyección:

◦ Realiza la lectura de TODOS los ciclos (a 50Hz, 50 lecturas por segundo) en las tres fases.

◦ Detección de inyección en cualquiera de los ciclos.

◦ La inyección en este punto de control se detecta a partir del signo de la potencia (no de su 
dimensión) en cualquiera de las fases. Esta condición permite detectar la inyección con cualquier 
clase de transformador de medida.

• Medida de potencia: Permite la regulación de la potencia requerida a los inversores:

◦ Antigüedad máxima de cada dato: 40 mili segundos.

◦ Proporciona datos (por cada fase y totales) de Intensidad (RMS), Voltaje (RMS), Potencia Aparente, 
Frecuencia, Factor de potencia, Potencia Activa, Potencia Reactiva y Potencia Real (eliminado el 
factor armónico).

• Transformadores de medida de intensidad: Recomendada clase 0.5. Intensidad primario ajustada a la 
protección de Baja Tensión de la acometida (protección máxima intensidad).

• Precisión de la medida: Mayor al 0.5% (no afecta a criterio de no-inyección, sino únicamente a la 
precisión de la regulación).

• El equipo de medición y regulación de potencia NO sustituye al contador fiscal.
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 2.3 ELEMENTO DE CONTROL

Incluido en el equipo de medida de potencia.

Figura 4: PRISMA 310A - Medida de potencias y elemento de control para regulación

TABLA DE CARACTERÍSTICAS

Declaración de  conformidad

Alimentación 90-265 VAC, 50-60Hz

Condiciones de trabajo -20..+70oC // 5-95% HR sin condensación

Dimensiones (mm) 90x158x58 

Peso (gr) 400

Grado de protección IP20

Material caja Plástico PC/ABS autoextinguible UL94-V0

Montaje Sobre Carril DIN EN 60715

Diseño y Fabricación en España. Union Europea

Conexiones de Voltaje 
Primario

3x (85-265VAC) (50/60Hz)

Clase térmica Ta70C/B

Relé de 
desconexión/contactor

Contacto seco (sin tensión) Tipo AC1. Máximo 16A / 250VAC.  Tipo 
AC15. Máximo 1,5A / 240V

Notas:

Categoría AC-1 : Esto se aplica a todos las cargas con un factor de potencia de al menos 0,95 (cos phi
mayor o igual a 0,95).

Ejemplo de uso: carga resistiva, calentamiento, distribución.

Categoría AC-15 (1): Se aplica al control de cargas electromagnéticas en las que la potencia 
absorbida, cuando el electroimán está cerrado, es inferior a 72 VA.

Ejemplo de utilización: control de bobina de contactores
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 2.4 TIPO DE COMUNICACIONES
Existen dos formas de interactuar/comunicar con los sistemas dependientes.

• RS-485 (protocolo Modbus RTU): Para inversores con regulación en bus RS-485. Requiere 
accesorio REN-TTL-485

• Contactor: Mediante comando eléctrico directo. Contacto seco (sin tensión) 

• Tipo AC1. Máximo 16A / 250VAC.

• Tipo AC15. Máximo 1,5A / 240V 

Figura 5: REN-TTL-485: Convierte señal TTL en bus RS485

 (incl. aislamiento galvánico)

Para ver información detallada:

• Funcionamiento SUNGROW.pdf :
PRISMA 310A Opciones de integración con SmartLogger e inversores SUNGROW
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 2.5 GENERADORES TIPO PARA LOS QUE EL SISTEMA ES 
VÁLIDO

El mecanismo PRISMA 310A es un elemento en el que están integrados los elementos de medida, 
detección de inyección, regulación de la potencia y aporta garantías que evitan en todo caso el vertido 
de energía a red en las situaciones reguladas y por sus características se adapta al funcionamiento 
con múltiples generadores que son equivalentes a los ensayados.

Siguiendo los criterios de la UNE 217001 IN: 2015 se consideran asimilables a los generadores tipo 
ensayados los inversores fotovoltaicos siguientes:

En sistemas fotovoltaicos se actúa antes sobre los inversores en una primera etapa regulando su 
potencia. El objetivo de esta actuación previa es la adaptación de la producción al consumo 
instantáneo de la instalación.

Dispone de un un sistema de corte de seguridad en caso de vertido mas de 2 seg.

Ambas actuaciones, combinadas con el algoritmo de regulación permiten optimizar la eficiencia de la 
producción fotovoltaica manteniendo el criterio de no inyección.

Con este objetivo, cada uno de los modelos mencionados ha sido verificado con objeto de determinar: 

• La capacidad de ajuste de potencia a partir de los criterios establecidos por el PRISMA.

• Producción cero en caso de indicación en este sentido (sin desconexión de los inversores).

• Mapas específicos de fabricante estableciendo el parámetro a regular, su formato, precisión y 
criterios específicos (refresco, sistema de hombre-muerto,…).
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Fabricante Modelo
Sungrow SG 10KTL
Sungrow SG 15KTL
Sungrow SG 20KTL
Sungrow SG 36KTL-M
Sungrow SG 50KTL-M
Sungrow SG 60KTL v.142
Sungrow SG 60KTL v.182
Sungrow SG 80KTL
Sungrow SG 33CX
Sungrow SG 40CX
Sungrow SG 50CX
Sungrow SG 110CX
Sungrow SG 125HV
Sungrow SG250HX
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 2.6 POTENCIA DEL GENERADOR TIPO ENSAYADO Y 
GENERADORES/EQUIPOS DE MEDIDA ASIMILABLES

GENERADOR TIPO ENSAYADO: 

La entidad acreditada segun UNE/IEC 17025, CERE (Certification Entity for Renewable Energies, S.L) 
ha realizado a fecha de hoy tres certificaciones con dispositivos PRISMA 310A:

• Prueba unitaria dispositivo PRISMA310A Ensayo con generadores y cargas reales

◦ Dado que el dispositivo PRISMA es un dispositivo de detección de inyección y disparo del 
contactor ante condiciones de inyección, no aplica la características de potencia del 
generador. La potencia del generador solamente afecta a las características del contactor 
requerido en la instalación. (Ver apartado Informe de ensayos) 

• Ensayo TTest Report No 20175-TR (realizado por entidad acreditada con material 
aprobado de laboratorio):

◦ Potencia instalada: 90kW
◦ Generadores ENSAYADOS: 6 DANFOSS TLX 15k
◦ Máximo tiempo inyección: 1897ms (Escenario Carga 100% pasa a 0%)

• Ensayo No 20256-1-TR E1 (realizado por entidad acreditada con material aprobado de 
laboratorio):

◦ Potencia instalada: 120kW
◦ Generadores ENSAYADOS: 2 SUNGROW SG60KTL

Además el equipo ha sido verificado en las siguientes condiciones:

• Distintas potencias
◦ El contactor de disparo debe adaptarse a la potencia de generación máxima del sistema.
◦ Potencias del generador: Mínima verificada 10kW. Máxima 500kW.
◦ Potencias de la instalación: Mínima verificada 10kW. Máxima 2000kW

EQUIPOS DE MEDIDA Y CONTROL ASIMILABLES:

Según norma UNE 217001 se consideran asimilables al dispositivo analizador de potencia tipo los 
siguientes modelos:

PRISMA 310A

PRISMA 310 AL

PRISMA 210A

POSIBILIDAD DE UTILIZACIÓN DE CONTADOR EXTERNO:

Ver informe de ensayos: Test Report No 20155-TR-E1 - Ensayo: Control Manager for installations of 
zero injection.

Se ha probado el sistema de acuerdo a los distintos escenarios dados en el apartado I.3  y en el 
mismo se acredita: Tiempo de reacción ante detecciones de inyección  : Máximo 355,21 ms

Posibilidad de utilización de lectura contador externo en instalaciones en el que se mide el intercambio
de energía con redes de baja o alta tensión (figuras 1 y 2) del ANEXO I de l RD 244/2019, esquema  
I.2.1 Instalaciones con equipo de medida de intercambio de energía con la red

• FIGURA 1 - Esquema con equipo de medida de intercambio de energía con la red en 
instalaciones conectadas a redes de baja tensión

• FIGURA 2 - Esquema de desconexión de la red mediante un elemento de corte o de 
interrupción de corriente en instalaciones conectadas a redes de alta tensión )
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 2.7 ALGORITMO DE CONTROL

El dispositivo mide y envía mensajes de regulación a los elementos de generación

Figura 6: Visión general de algoritmos de medida y control

Para la regulación:

• El equipo utilizará la Potencia Real para la regulación (Potencia activa menos factor 
armónico). (Permite también la regulación por potencia activa)

• El regulador tomará el valor mínimo de las tres fases (No-inyección en ninguna de las fases).

• La regulación utiliza un bloque P+I asimétrico utilizando como consigna el límite de inyección 
+ franja de seguridad (ajustable en función de la potencia de la planta y el tipo de inversor 
para minimizar los disparos del contactor):

◦ Cuando la lectura es mayor que la consigna utiliza un valor P+I más lento (incrementos de
potencia lentos para reducir el consumo neto)

◦ Cuando la lectura es menor que la consigna utiliza un valor P+I más rápido (reducciones 
de potencia rápidos para salir rápidamente de cualquier valor menor que la franja de 
seguridad).
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Figura 7: Comportamiento habitual del regulador

Figura 8 Inyección resuelta mediante regulación Figura 9: Inyección resuelta mediante disparo 
contactor
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 2.8 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL GENERADOR

Este apartado no aplica al presente documento. Se entiende que se aportará como anexo al presente 
documento dentro de la Documentación del sistema para conformidad.

 2.9 NÚMERO MÁXIMO DE GENERADORES A CONECTAR

Dado que el sistema de disparo de no-inyección es independiente del número de generadores 
(adaptando la potencia del contactor), no está limitado un número máximo de generadores (en lo que 
se refiere al PRISMA).

No obstante puede venir limitado por el fabricante debido a restricciones en su forma de comunicar. 

En el caso del fabricante SUNGROW:

Los envíos en modo "broadcast" (simultaneos) llega a cada inversor simultáneamente, y éstos 
actuarán en paralelo por lo que no se incrementa su tiempo de reacción frente a un único 
inversor

 2.10 INFORME DE ENSAYOS DE LAS PRUEBAS ESPECIFICADAS 
EN EL APARTADO I.3, REALIZADO POR UN LABORATORIO DE 
ENSAYOS ACREDITADO SEGÚN UNE-EN ISO/IEC 17025.

Se adjunta al presente documento los informe de ensayos realizados por CERE (Laboratorio 
acreditado según UNE-EN ISO/IEC 17025).

ENSAYO 1  - Según UNE 217001 IN:2015, Requisitos y ensayos para sistemas que eviten el vertido 
de energía a la red de distribución.

Ensayo realizado por entidad acreditada con material aprobado de laboratorio, con los cumplimientos 
de los apartados:

• 1.3.1 Tolerancia en régimen permanente

• I.3.2 Respuesta ante desconexiones de carga

• I.3.3 Respuesta ante incrementos de potencia de generación

• I.3.4 Actuación en caso de pérdida de comunicaciones
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Fabricante Modelo Máximo n.º inversores
Sungrow SG 10KTL
Sungrow SG 15KTL
Sungrow SG 20KTL
Sungrow SG 36KTL-M
Sungrow SG 50KTL-M
Sungrow SG 60KTL v.142
Sungrow SG 60KTL v.182
Sungrow SG 80KTL
Sungrow SG 33CX
Sungrow SG 40CX
Sungrow SG 50CX
Sungrow SG 110CX
Sungrow SG 125HV
Sungrow SG250HX

Hasta 100 inversores 
soportados en Red 

RS485
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• I.3.5 Determinación del número máximo de generadores

En este ensayo se utilizaron como inversores 6 Generadores Danfoss TLX15, considerando que estos
son los que marcan nuestro generador TIPO 

(Según especifica el RD 244-2109 en el ANEXO I, punto I.4 Evaluación de la conformidad; punto 5: 
Generadores tipo para los que el sistema es válido.).

ENSAYO 2  - Según UNE 217001 IN:2015, Requisitos y ensayos para sistemas que eviten el vertido 
de energía a la red de distribución y Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las 
condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica

Ensayo realizado por entidad acreditada con material aprobado de laboratorio, con los cumplimientos 
de los apartados:

• 1.3.1 Tolerancia en régimen permanente

• I.3.2 Respuesta ante desconexiones de carga

• I.3.3 Respuesta ante incrementos de potencia de generación

• I.3.4 Actuación en caso de pérdida de comunicaciones

• I.3.5 Determinación del número máximo de generadores

En este ensayo se utilizaron como inversores 2 Generadores SUNGROW SG60KTL.

ENSAYO 3 - Ensayo: Control Manager for installations of zero injection.

Se ha probado el sistema de acuerdo a los distintos escenarios dados en el apartado I.3 Como 
resumen del mismo se acredita:

• Tiempo de reacción ante detecciones de inyección (Lectura directa)

◦ Modo rápido: Máximo encontrado = 30,43ms
◦ Modo regulación: Máximo encontrado = 84,99ms

• Tiempo de reacción ante detecciones de inyección (Lectura contador externo):

Máximo 355,21 ms

Nota: Ya que el sistema es capaz de reaccionar antes de los 50ms establecidos como frecuencia para 
las medidas en el Apartado I.3, y esto implica que ni siquiera se detectaba la inyección, se han 
utilizado frecuencias de medida superiores.

Como habitualmente el disparo del contactor se encuentra retardado 1900ms se repiten las pruebas 
con este retardo.

• Tiempo de reacción: Máximo encontrado = 1949,56 ms

Además se acredita el tiempo máximo para el envío de mensajes de regulación de potencia 
(Hasta que el mensaje es entregado íntegramente al inversor). Ver apartado previo (Detección
de condiciones de inyección) en el tiempo marcado como (1):

• Tiempo máximo de tiempo de envío: 412,82 ms.
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 3 DETALLE DE PRUEBAS DE ENSAYO Y DATOS VERIFICADOS
Según el índice establecido en el punto I.3 del reglamento electrotécnico para baja tensión.

El equipo está previsto para "Instalaciones con equipo de medida de intercambio de energía con 
la red".

ANEXO I Sistemas para evitar el vertido de energía a la red - I.2 Requisitos

1.2.1 y 1.2.2 - “El elemento de regulación puede ser independiente o integrado en 
otros dispositivos de la instalación, como el equipo de medida de potencia o el 
generador”

El dispositivo, mide, envía mensajes de regulación de carga y corta la inyección de forma redundante 
mediante envío de mensajes de regulación o apertura de contactor (relé integrado en el propio 
dispositivo), por lo que no distingue/es idéntico ante los apartados I.3.1, I.3.2, I.3.3 (responde ante el 
balance neto de energía, sin discriminación en la reacción de si el origen de las variaciones de energía
proviene de variaciones en la potencia de generación, o en el consumo ).

La garantía integral de no inyección requerida se proporciona dentro del relé integrado en el equipo 
(Contador+Regulación+mecanismo de no inyección integrado en el mismo dispositivo). Se soporta 
también una arquitectura donde el contador se encuentra en un dispositivo externo.

 3.1 Tolerancia en régimen permanente (I.3.1)

Ver Test Results en Test Report Nº 20155-TR-E1 para las dos condiciones soportadas: "5.1 
Reaction time to direct measures" y "5.2 Reaction time to indirect measurement". 

 3.2 Respuesta ante desconexiones de carga (I.3.2)

Idem. Ver Test Results en Test Report Nº 20155-TR-E1 para las dos condiciones soportadas: 
"5.1 Reaction time to direct measures" y "5.2 Reaction time to indirect measurement". 

 3.3 Respuesta ante incrementos de potencia de generación (I.3.3)

Idem. Ver Test Results en Test Report Nº 20155-TR-E1 para las dos condiciones soportadas: 
"5.1 Reaction time to direct measures" y "5.2 Reaction time to indirect measurement". 

 3.4 Actuación en caso de pérdida de comunicaciones (I.3.4)

• Cuando la medida la realiza el propio PRISMA, nos encontramos en la condición del 
párrafo 1 del mencionado apartado.

• Cuando la medida la realiza un contador externo Ver Test Results en Test Report Nº 
20155-TR-E1 en su apartado 5.3

 3.5 Determinación del número máximo de generadores

En los casos en los que el mensaje es enviado a todos los generadores ver apartado 2.9 en el
presente documento, teniendo en cuenta:

• Cuando el mensaje no es enviado individualmente a cada generador sino en conjunto a 
todos ellos, la fórmula descrita no aplica (todos los generadores son un único generador 
desde el punto de vista del regulador al enviar un único mensaje a todos ellos)

• El tiempo de respuesta para no inyección se garantiza en todo caso mediante el relé de 
corte que se encuentra integrado en el dispositivo (no utiliza comunicaciones. Puede 
tomarse en todo caso el tiempo de respuesta de "Minimum Reaction Time of the 
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TITULO
Autoconsumo sin excedentes:
Requisitos que solicita el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, 

ASUNTO: Descripción del sistema. Resumen de conformidad - SUNGROW
AUTOR: OGR/JFP FECHA: 03/04/2020

Protection Relay (Quick Mode)" estimado en pocos milisegundos (un ciclo de programa 
del dispositivo).

Nota: La capacidad adicional/redundante de alcanzar igualmente la no inyección por regulación de 
inversores y ajuste según el "ciclo normal del programa del inversor" solo aplica a inversores con 
mensajes individuales de regulación.

15/15 REAL ENERGY SYSTEMS, S.L. Tlf: +34 917 083 201 Email: info@renesys.es
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PRISMA   310A                                                                                                                      

CERTIFICADO DE INYECCIÓN CERO
Real Energy Systems certifica que los equipos de regulación de autoconsumo PRISMA 310A cumplen por
diseño1 con TODOS los requisitos exigidos según UNE 217001 IN.

El dispositivo cumple con los tiempos que permiten garantizar que se evita el vertido de energía a la red
utilizando  de  forma  simultanea  y  redundante  y  han  sido  ensayados  por  el  laboratorio  acreditado
Certification Entity for  Renewable Energies,  S.L.  (CERE Testing Laboratory) según la norma  (Test
Report No 20155-TR -Regulador de potencia para el autoconsumo).

CERE es un laboratorio acreditado por ENAC para la realización de los ensayos de cumplimiento de la
norma de autoconsumo UNE 217001IN.

Tal  y  como  se  declara  en  las  características  técnicas,  se  cumplen  en  concreto  con  las  siguientes
características aplicables al cumplimiento de los requisitos de la norma UNE 217001:

1. La desconexión de la red de los sistemas de generación.

2. La regulación de la potencia generada

Punto de medida • Monofásico y Trifásico baja tensión.
• Con contadores externos en baja o media tensión

Criterio de regulación • Fase más desfavorable

Intervalo de verificación • Hasta 20 ms en lectura directa
• Refresco ajustable en contadores externos

Error medida implica fallo en detección de inyección • 0 absoluto por diseño

Tiempo de reacción mínimo • Lectura directa < 60 ms
• Con contadores externos <430ms

Aplicación de criterios de regulación y desconexión • En régimen permanente.
• Ante desconexiones de carga.
• Ante incrementos de potencia en la fuente de 

energía primaria.
• En caso de pérdida de comunicaciones con 

contadores externos
• En caso de desviación de la frecuencia

Este funcionamiento estará siempre supeditado a la correcta instalación y configuración del dispositivo de
acuerdo a lo descrito en el manual.

Las condiciones necesarias para el cumplimiento en una instalación específica (existencia del contactor,
tiempo de reacción del contactor, tipo de comunicación con los inversores, modelos y potencias) vienen
especificadas de acuerdo a los tipos de inversores homologados o en su defecto al uso de un contactor.

Las Rozas de Madrid, Enero 2019

 D.Oscar García Reyes
Director Gerente y responsable técnico

1 Todos los equipos de ésta gama permiten el cumplimiento de las condiciones declaradas al ser dependientes del
diseño del firmware y hardware, y no de su proceso de fabricación.
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PRISMA 310A                                                                                           
Hoja de producto

Regulador de potencia para el autoconsumo
Con cumplimiento de los criterios de la UNE 217001-IN

Figura 1 PRISMA 310A - un controlador dinámico de potencia con inyección CERO compacto

Autoconsumo de electricidad sin excedentes

PRISMA 310A permite regular la potencia obtenida de fuentes renovables y aportar garantías físicas 
y lógicas para decidir qué potencia debemos o deseamos consumir de la red.

Integra en el mismo dispositivo un contador para la regulación instantánea y elimina la necesidad de
otros componentes externos en la regulación de la potencia

Descripción
El PRISMA 310A es un controlador dinámico de potencia
que  permite  regular  el  nivel  de  generación  de  los
inversores de una instalación de producción (fotovoltaica,
eolica,...) en función del consumo instantáneo. El objetivo
final es limitar o eliminar la exportación de energía, de la
manera  más  eficiente,  consiguiendo  maximizar  la
producción  cumpliendo  las  restricciones  normativas  y
técnicas. 

Características
Equipo multifunción con capacidad de:

• Gestionar  múltiples  modelos  de  inversores  de
distintos fabricantes.:
• Comunicación TCP (Sunspec/Modbus).
• Comunicación  RS485  RTU  (Modbus+...).

(Requiere pasarela REN-TTL-485)
• Ajustado según legislación local (Ej: España fase

de mínimo consumo, media de consumos, ...)
• Aplicable  a  instalaciones  monofásicas  y

trifásicas.
• Proporciona  Servidor  Modbus/TCP  para

monitorización
• Datos  instantáneos  en  pantalla  y  mediante

señalización luminosa y acústica.

• En modalidad autoconsumo sin excedentes:

• Evita la inyección de energía a la red (doble 
control físico y lógico).

• Con cumplimiento de norma UNE 217001-IN

• En modalidades más complejas:

• Con distintos contadores o consumos para
instalaciones  próximas  (hasta  6
instalaciones trifásicas)

• Con grupos electrógenos (doble control  de
no  inyección  y  protección  de  grupo
integrada).

• Controles  independientes  para  cada  fase
(balanceo  dinámico  de  fases  mediante
inversores monofásicos), etc.

Las capacidades de comunicación permiten
virtualmente el control de cualquier inversor (*) con

capacidad de regulación externa que disponga de los
protocolos/mapas de regulación publicados.

* consultar la lista de equipos homologados

Real Energy Systems S.L.U.
iwww.realenergysystem.com 1

Pág. 139 - 145

https://www.coettc.org/verifica?multi=ca&csv=A.LRJQN2.OUMTQ1
https://www.coettc.org/verifica?multi=ca&csv=A.LRJQN2.OUMTQ1


Datos técnicos                                                                                                  

Características físicas Comunicaciones

Declaración de conformidad Comunicación inversores
RS-485
Ethernet

Alimentación 90-265 VAC, 50-60Hz

Protocolos

ComLynx
Modbus TCP
Modbus RTU

(Configurable, incluye
Sunspec)

Condiciones de trabajo
-20..+70ºC // 5-95% HR sin

condensación

Dimensiones 90x158x58 Contaje directo Transformador XXX/5A

Peso 400gr. Comunicación Contadores 
externos

Ethernet
Grado de protección IP20

Material caja
Plástico PC/ABS

autoextinguible UL94-V0 Comunicación externa Modbus TCP

Montaje Sobre Carril DIN EN 60715

Fabricado en España. Union Europea
Mapa Modbus

Publicado mediante LDV
(Descargable desde

dispositivo)Conexiones de Voltaje Primario 3x (85-265VAC) (50/60Hz)

Clase térmica Ta70C/B
El dispositivo dispone de:

• Pantalla integrada OLED 1.3" con pulsador.
• Ethernet RJ45
• 3 lecturas de voltaje + 3 lecturas de intensidad (5A)
• Salida digital (relé).

◦ Tipo AC1. Máximo 16A / 250VAC.
◦ Tipo AC15. Máximo 1,5A / 240V

• Fuente de alimentación continua integrada (se 
alimenta externamente con 220V)

• Entrada digital (Señalización de encendido de grupo).
• Bus de comunicaciones TTL (5V). Permite 

comunicación con equipos 485 (accesorio REN TTL-
485) u ordenador USB (Cable REN TTL/USB).

• Leds de señalización (2 verdes/2 naranja/2 rojos)
• Buzzer interno para notificación sonora.
• Reloj interno integrado (+Pila)
• Permite instalación sobre rack-DIN

          
      
Figura 2 Esquema unifilar

Denominación de la 
electrónica

E310A

Denominación del firmware PRISMA 310A

Relé de desconexión/contactor

Contacto seco (sin tensión)
Tipo AC1. Máximo 16A /

250VAC.
Tipo AC15. Máximo 1,5A /

240V

Esquema de conexión

Real Energy Systems S.L.U.
www.realenergysystem.com

Errores y modificaciones reservadas
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Autor del projecte Josep Novellas Sala
Col·legi Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya
Número col·legiat 3.906
DNI 43.630.712-B 
Empresa Cunovesa, S.L.
C.I.F. B-64.787.542
Domicili Carrer de l’Arquebisbe Alemany, número 38 A, despatx 4
Població 08500 Vic
Província Barcelona
Telèfon 93.889.70.77
Fax 93.885.59.31
Correu electrònic info@cunovesa.com
Web site www.cunovesa.com  

 

L’any 2020 es va procedir a la construcció de l’ampliació d’una nau industrial al solar del 
C/ Mas de la Mora, 12 de Vic per part de la mercantil CUROS FRED S.L segons les dades 
tècniques contingudes en el projecte de núm. de visat 2019/220517 del 08/11/2019. 
D’acord amb el projecte la estructura de la nau es prefabricada de formigó amb pilars de 
secció quadrada, jàsseres de secció constant i corretges de tipus tubular. 
Les carregues adoptades pel càlcul estructural, pel que fa la coberta, eren de un total de 
1,75 kN repartides segons (* SCU/neu NO CONCOMITANTS): 

 Pes biga tubular 0.35 kN/m2 
 Pes Coberta  0.25 kN/m2 
 SC. Instal·lacions 0.45 kN/m2 
 SCU* 0.40 kN/m2 
 SC. Neu* 0.70 kN/m2 

Ara la propietat preveu instal·lar sobre la coberta plaques fotovoltaiques que suposen una 
sobrecàrrega màxima de 0,45 kN/m2. 
Per tant tenint en compte lo indicat en els paràgrafs anteriors, s’estima que aquesta 
sobrecàrrega es assumible pels elements estructurals existents. 

 
 

Lloc i data: Vic, 02 de febrer de 2022 
 
 

DIRECCIÓ PROJECTE 
 

43630712B 
JOSEP 
NOVELLAS (R: 
B64787542)

Firmado digitalmente 
por 43630712B JOSEP 
NOVELLAS (R: 
B64787542) 
Fecha: 2022.02.02 
09:31:49 +01'00'
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COETTC. Col·legi Oficial
d'Enginyers Técnics de Telecomunicació

de Catalunya

El present document ha estat signat telemàticament per COETTC
a l'ampara de la llei 59/2003 de 19/2 de signatura electrònica. Igualment
ha estat segellat mitjançant una marca a TOTES les seves pàgines.

RESUM
AUTORIA.- Col·legiat:

103 - SABORIT VILA, RAMON

Nº Visa : 749 / 2022 Data/hora:  21/11/2022  08:53:46

Tipus de Treball: PROJECTE

FV_PROJ_CUROS_352KWN

Document signat per el COETTC, comprovant la identitat i habilitació
professional de l'autor de el document i la correcció i integritat formal
de la mateixa d'acord amb la normativa aplicable a la feina descrita.

Si vol verificar aquest visa, pot fer-ho d'una de les següents formes:
-Mitjançant un teléfon mòbil amb lector de codi QR, llegint el codi aquí indicat.

-Por Internet, entrant per www.coettc.info, apartat Verificació. CSV = A.LRJQN2.OUMTQ1
-Si ho aquesta veient en un ordinador, pot punxar en qualsevol part de la marca d'aigua.
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