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1.   MEMORIA  
1.1. INTRODUCCIÓ  
El Sr. Josep Servià i Prats encarrega a l’empresa IEDES ELECTRICA S.L. de demanar els 

permisos corresponents de tal d’iniciar l’activitat de generació elèctrica mitjançant plaques 

solars en un camp de la seva propietat. 

 
1.2. OBJECTE D’AQUEST DOCUMENT  
L’objecte d’aquest present document es regular les condicions per la introducció d’ús del sòl 

d’un camp fotovoltaic en l’àmbit d’un pla especial per tal d’obtenir la posterior llicència 

d’obres i poder executar el camp fotovoltaic de Taialà. 

 

En anteriors dates al 22 d’agost del 2.008 ja es va presentar en el seu moment la petició 

d’obres i activitat del parc fotovoltaic de Taialà en projectes inicials i altra documentació 

demanada per l’Ajuntament de Girona.  

 

En data 14 d’agost del 2.008 l’Ajuntament de Girona presentà l’informe al peticionari i 

promotor del parc de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge de  la Generalitat de 

Catalunya. 

 

Altrament l’últim informe de l’Oficina del Pla (Àrea d’Urbanisme) va emetre un informe per la 

implantació d’una planta fotovoltaica amb data del 5 d’Agost del 2.008 i entregat el dia 8 

d’Agost del 2.008 

 

Amb conseqüència, s’adapta el projecte i annexos i es presenta  avui dia 25 d’Agost del 

2.008 el PROJECTE REFÓS D’UNA PLANTA FOTOVOLTAICA DE GENERACIÓ 

ELÈCTRICA A CAL REBAIXÍ, TAIALÀ 

 

Per continuar els tràmits per tal d’obtenir la llicència d’obres i poder executar l’obra finalment. 

 

INFORMACIÓ VINCULANT DIRECCIÓ GENERAL D’ARQUITECTURA I PAISATGE 

 

- Conservar la topografia de la peça del terreny i respectar els marges i la vegetació 

associada. 

- Adaptar la disposició de les plaques a la topografia de la peça de la terra i no al revés. 
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- Revegetar el sòl de la parcel·la amb una barreja de gramínies i lleguminoses 

- Pintar la caseta tècnica d’un color de la gamma terrosa prenen com a referència el 

color del terreny. 

 

INFORMACIÓ VINCULANT OFICINA DEL PLA (ÀREA URBANIMSE AJUNTAMENT 

GIRONA) 

- Incorporació d’un topogràfic amb la identificació de murs, marges, límit de la massa forestal 

límit de la massa forestal arbrada i límit de la finca sobre el qual caldrà grafiar el plànol 

d’ordenació. 

 

1.3. SITUACIÓ I ÀMBIT  
L’emplaçament de la finca del parc solar és al polígon 16, parcel·la 29 del municipi de 

Girona, tal com es pot comprovar amb els següents imatges; 

 

 
Encerclat amb blau es pot veure la finca.  

En aquesta foto següent es pot comprovar visualment que la finca és totalment agrícola. 
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Tal com es pot comprovar en la foto següent, la finca agrícola està delimitada pel bosc, 

altament protegit avui en dia i l’autopista, amb el resultat que, sota un  prisma econòmic 

actual sigui inviable la continuació de l’activitat agrícola en un futur pròxim. 

 
En la següent imatge es veu que, l’accés al camp serà per un camí veïnal que uneix el barri 

de Germans Sàbat amb el municipi de Sant Gregori. L’accés es en color taronja. 

 
ÁMBIT DEL PARC FOTOVOLTAIC 

L’àmbit del parc fotovoltaic és la zona agrícola de la finca, de la part de bosc de la finca no 

es modifica. 
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1.4. CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT  
La conveniència de la tramitació del present Pla especial urbanístic ve justificat en que es 

instal·lacions fotovoltaiques estan amb coherència amb allò que indica en el document 

d’aportació del departament de medi ambient i habitatge a la proposta del pla de l’energia de 

Catalunya (2006-2015) de juliol del 2.005, en el qual es manifesta la necessitat que l’impuls 

a les energies renovables es centri en l’energia solar (vegeu: 

http://mediambien.gencat.net/images4371969.pdf), i que, per tant, les instal·lacions 

fotovoltaiques són declarades d’interès públic segons la llei d’urbanisme 1/2005 de 26 de 

juliol. 

 

També en el PGOU de Girona, en la seva incorporació de nous usos compatibles de sòl no 

urbanitzable s’articula de la següent manera; 

 

- art. 250. Condicions generals de les edificacions i instal·lacions d’utilitat pública i 

social 

 

en que es descriu la seva tramitació i les seves condicions i  

 

- art. 283 zona de valor forestal. Clau 9 

 

Article que es determinen les condicions d’ús de la finca. 

 

1.5. MARC URBANÍSTIC I LEGAL.  
Aquest projecte i la seva tramitació es troba emmarcat del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de 

juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i pel Decret 305/2006 de 18 de 

juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.  

Municipalment el marc urbanístic i legal és P.G.O.U. de la Ciutat de Girona. 
 
 
1.6. CARACTERÍSTIQUES DEL TERRITORI  
1.6.1. CARACTERÍSTIQUES NATURALS  
Situació geoestructural  

El principal material de el subsòl el formen una capa de conglomerats de gresos i argiles que 

formen part de la formació Bracons i Rupit. Que es sedimentaren en el Lucetià inferior-
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Bartonià-inferior. Aquesta formació en la zona té una potència de 1,20 metres amb inclinació 

E-O de 60º i direcció N-S. Presenta una aparença clissada amb esquerdes quadriculades 

amb una xarxa força important de clivelles amb angles de 90º  degut als moviments tectònics 

de la placa ibèrica i la formació orogènica de la serralada del Pirineu ampliades y 

profunditzades per les intenses pluges de la zona tant en temps remots com actuals. 

Hidrologia superficial  

La hidrologia de la zona es de poca importància ja que, el drenatge depèn de la captació 

superficial, i si ens fixem en la zona, la captació superficial es la mateixa finca, ja que, 

topogràficament, més enllà de la finca, les vessants topogràfiques no es dirigeixen cap a la 

nostra finca del parc solar. 

 

En conseqüència, la finca de Can Rebaixí és l’inici de captació de la hidrologia superficial 

que drena l’aigua de forma natural en direcció Oest. 

 

Climatologia  

El clima de Girona mediterrani subhumit, amb temperatures suaus, estius secs i pluges 

abundants, amb diferencies notables entre les zones de plana i de muntanya. Com en 

moltes zones de les comarques gironines hi són habituals els vents freds i secs de la 

tramuntana, que es donen sobretot a la primavera i a la tardor.  

La temperatura mitjana interanual es troba al voltant dels 12 °C. i la pluviositat és força 

abundant, amb un índex anual superior als 750 mm, que acostuma a oscil·lar entre 900 i 

1100 mm. El règim de pluges és equinoccial, amb un màxim de tardor-hivern (de setembre a 

desembre) i un altre de més petit durant la primavera (de març a maig), mentre que el mínim 

de pluges es dóna a l’estiu ( de juny a agost), com és típic d’un clima mediterrani, i als 

mesos de gener i febrer.  

Vegetació  

El cultiu a Girona s’ha desenvolupat al llarg dels anys constituint una forma de vida singular. 

El seu llegat s’ha fornit d’aspectes interessants que han donat de si un ventall de matisos 

culturals que interrelacionen l’home i el medi, com la gran presència de feixes, canals de 

regadiu i murs de pedra seca, fàcilment identificables en aquells espais recoberts per les 

comunitats arbustives, observables en la zona d’estudi. El treball agrícola, potenciat per la 

vinya i les oliveres, i les seves òptimes condicions climatològiques afavorides per la seva 

orientació geogràfica han donat peu a ordenar el terreny d’una manera singular on, a la part 
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baixa, els prats s’obren en els boscos i, a les parts més altes, les feixes modelen els 

contraforts de la muntanya. Tot el territori esta dotat d’una extensa xarxa de recs, repartides 

en rieres i torrents, per regar hortes, camps de farratge i fruiters de regadiu. En termes 

generals, les cobertes vegetals presents actualment a la zona d’estudi responen a una 

determinada dinàmica evolutiva resultat de l’abandó de multitud d’antigues zones de conreu.  

Els paisatges de Girona comprenen des dels que són propis del domini mediterrani de roure 

(Quercus humilis) i grèvol (Ilex aquifolium) fins els prats alpins. La vegetació en el límit de la 

comarca és variada: el costat de la Garrotxa humida i temperada, i amb predomini dels 

boscos caducifolis; a la part del Ripollès més continental i fred, les fagedes (Fagus sylvatica) 

ocupen les parts més altes de les muntanyes, sense endinsar-se molt. Tot el territori 

correspon al domini del roure (Quercus humilis) i el grèvol (Ilex aquifolium). El Ripollès, 

considerat en conjunt és una zona submediterrània amb predomini dels roures (Quercus 

humilis) i de les pinedes (Pinus sp.). 

 

Fauna  

Els Odontoceridae, una de les famílies de tricòpters menys abundants i amb una distribució 

més restringida ja que només es troben en rius amb aigua de qualitat òptima. 

La zona de Girona és una de les zones humides més diverses del sistema Montseny-

Montnegre, des del punt de vista de la fauna vertebrada, especialment pel que fa a 

l’ictiofauna, es poden trobar diverses espècies de peixos característiques de la fauna 

mediterrània d'origen europeu com la truita (Salmo trutta), el barb de muntanya (Barbus 

meridionalis), la madrilla (Chondrostoma toxostoma) i la bagra (Leuciscus cephalus}  

Respecte les espècies d'amfibis s’hi troben, entre d’altres, la salamandra (Salamandra 

salamandra ), el gripau comú (Bufo bufo), la granota verda (Rana perezl), el tritó verd ( 

Tlituros marmoratus) el tòtil (Alytes obstetricans), o la reineta (Hyla meridionalis).  

L'ornitofauna, no està gaire representada, tot i que es pot trobar alguna espècie típica del 

sotabosc de ribera com el rossinyol bord ( Cetti cetti).  

Finalment, pel que fa als micromamífers presents en I’entorn fluvial de les rieres, han estat 

citades espècies com el talpó roig (Clethlionomys glareolus), el talpó comú (Pitymys 

duodecimcostatus), la musaranya d’aigua (Neomys anomalus) o la musaranyeta (Suncus 

etruscus). Cal remarcar la desaparició en la dècada dels vuitanta d’un bioindicador a la riera 
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d’Arbúcies, la llúdriga (Lutra lutra), tot i que bona part del seu curs va ésser declarada 

reserva natural parcial per a la protecció d’espècies animals en perill de desaparició a 

Catalunya.  

Espais protegits  

No hi ha espais protegits en la finca ni els voltants que es pretén posar el parc fotovoltaic. 

 
1.6.2. EL MEDI HUMÀ. USOS I EDIFICACIONS.  
El medi social i econòmic del municipi  

Dades de població  

En termes poblacionals, Girona es un municipi de la comarca de el Gironès. Segons les 

dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, l’any 2007 la població de Girona va ser de 

92.186 habitants, amb una densitat de població de 2.5356,4 hab./km2 

Ocupació de la població ( segons IDECAT ) 

 

Ocupats per grans sectors d'activitat. 
Població de 16 anys i més (CCAE93) 

Any agricultura indústria construcció 

2001 381 5.834 3.169 

1996 236 6.297 1.580 

1991 305 7.046 2.069 

 

Usos del sòl en l’àmbit d’actuació  

Els usos de sòl és de protecció forestal segons la normativa de l’ajuntament de Girona. 

Patrimoni arqueològic  

No hi ha patrimoni arqueològic en la zona. 

Patrimoni arquitectònic  

No hi ha patrimoni arquitectònic en la zona. 

1.6.3. INFRAESTRUCTURES EXISTENTS  
L’actual xarxa de comunicació viària que dóna accés a la finca és una camí veïnal que uneix 
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el barri de Girona anomenat Germans Sàbat amb el municipi de Sant Gregori. 

 
 

1.6.4. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT DEL SÒL  
La finca pertany al Sr. Josep Servià i Prats. Les dades cadastrals de la finca són; 

 
La superfície  de la finca és : 26.271 m2 

La superfície del camp elèctric és de 15.292 m2 
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1.7. PROMOCIÓ I TRAMITACIÓ  
A l’empara del que preveu l’article 76 Decret Legislatiu 1/2005, la promoció del present Pla 

especial urbanístic és d’iniciativa privada i correspon al Sr. Josep Servià i Prats i l’empresa 

PROTOCAMP FOTOVOLTAIC s.l., amb domicili a Avd. França núm. 10 de Sant Julià de 

Ramis.  

En tractar-se d’un pla d’iniciativa privada, caldrà ajustar-se a les determinacions dels articles 

96 i 97 del Decret Legislatiu 1/2005  

En concret, d’acord amb el que preveu l’article 97, caldrà incorporar a l’expedient les 

següents determinacions:  

a) L’estructura de la propietat del sòl afectat. 

b) La viabilitat econòmica de la promoció. 

c) Els compromisos que s’adquireixen. 

d) Les garanties de compliment de les obligacions contretes. 

D’acord amb l’article 97.3, del Decret Legislatiu 1/2005, en la tramitació de l’expedient s’ha 

de citar personalment al tràmit d’informació pública els propietaris dels terrenys que hi siguin 

compresos, llevat que el pla sigui formulat per la totalitat dels propietaris de la superfície 

afectada i aquest fet s’acrediti mitjançant un document públic en què es faci constar 

l’estructura de la propietat del sòl. De la mateixa manera que se’ls ha de notificar l’aprovació 

definitiva del pla.  

L’aprovació inicial i provisional del Pla especial urbanístic correspon a l’ajuntament de Girona 

d’acord amb el que estableix l’article 83.1 del Decret Legislatiu 1/2005 , i la seva tramitació 

queda regulada per l’article 83.4 i punts següents, i els terminis de la seva tramitació estan 

regulats pels articles 87 i 88 del mateix decret.  

Les determinacions d’aquest Pla especial urbanístic no alteren els usos previstos pel 

planejament d’àmbit municipal i respecten els aprofitaments, les càrregues urbanístiques i 

l’estructura fonamental establerta, per la qual cosa, en aplicació de l’article 6 del Decret 

Legislatiu 1/2005, no requereix la modificació del Pla General.  

Ateses les característiques i contingut d’aquest Pla especial urbanístic, durant la seva 

tramitació caldrà incorporar a l’expedient informes, del Departament de Medi Ambient i del 
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Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca.   

Aquests informes ja estan fets i acompanyen aquesta documentació. 

RISC A LES ZONES VEÏNES 
 
El risc a  les zones veïnes és inexistent, ja que, la instal·lació és tancada i només hi pot 

accedir personal autoritzat. En l’explotació del parc fotovoltaic no es manipula cap producte 

ni s’elabora cap producte. No hi ha residus tampoc. 

 

Les emissions de qualsevol tipus de contaminant és ZERO.  

 
 
1.8. JUSTIFICACIÓ DE LA LOCALITZACIÓ I LA CONVENIÈNCIA   
1.8.1. JUSTIFICACIÓ DE LA LOCALITZACIÓ  
La localització és idònia, ja que és un una situació de Girona, on  no hi ha possibilitat de 

créixer urbanísticament. L’ús actual és agrícola. Aquest ús es considera que no es canvia, ja 

que, el règim del sòl enlloc de conrear energia biomàtica ( farratge per animals ) es conrea 

energia fotovoltaica, donant un producte a la societat molt important avui en dia , que és 

energia elèctrica. No es modifica la massa forestal, i el fet que hi hagi bosc i sotabosc és 

beneficiós pel camp fotovoltaic, ja que la massa de bosc regula la humitat natural del medi, 

de manera que, el sotabosc ajuda a l’entorn a regular la calor de l’amosfera de l’entorn i que 

les plaques no agafin excessiva calor i perdre rendiment de les mateixes plaques. 

 
1.8.2. JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA  
La conveniència ve del fet de la necessitat de la nostra societat per buscar producció 

energètica d’electricitat de fonts renovables i que no contaminin, com fins ara estem usant en 

la nostra societat, i que a poc a poc, va canviant i contaminant el planeta terra. 

 

És des d’aquesta perspectiva, la de no contaminar i fer una societat més sostenible, que es 

justifica la captació d’energia fotovoltaica de la llum solar. 
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1.8.3. JUSTIFICACIÓ DE LES DETERMINACIONS DE LA 
NORMATIVA VIGENT   
Les instal·lacions fotovoltaiques estan amb coherència amb allò que indica en el document 

d’aportació del departament de medi ambient i habitatge a la proposta del pla de l’energia de 

Catalunya (2006-2015) de juliol del 2.005, en el qual es manifesta la necessitat que l’impuls 

a les energies renovables es centri en l’energia solar (vegeu: http://mediambien.gencat.net/ 

images4371969.pdf), i que per tant, les instal·lacions fotovoltaiques són declarades d’interès 

públic segons l’article 47.4 de la llei d’urbanisme 1/2005. 

 

El règim d’ús del sòl no es canvia. Es passa de conrear cereals o altri per conrear llum del 

solar. No es modifica la massa de bosc actual. 

 

1.9. OBJECTIUS I CRITERIS  
L’objectiu del parc elèctrica es poder captar la llum del sol i transformar-la en electricitat per 

al consum de la nostra societat. El manteniment posterior de la instal·lació és compatible 

amb el medi ambient i els valors naturals de l’entorn. 

 

Els criteris de disseny del camp són els següents: 

 

- Respectar les terrasses agrícoles actuals. 

- No es modifica la topografia existent tal com vol la Direcció d’Arquitectura i Paisatge 

- s’adapta la disposició de les plaques a la topografia de la peça de la terra i no al revés 

- es revegatarà el sòl una vegada acabada la instal·lació amb una barreja de gramínies 

i lleguminoses  

- es pintarà la caseta d’un color de la gamma terrosa prenen com a referència el color 

del terreny. El color serà marronós com es mostra en el següent requadre.  

- Minimitzar l’efecte visual instal·lant una tanca metàl·lica plastificada de color verd 

- Els pals de la tanca es faran sense fonament, i material de fusta tractada a 

  la intempèrie 

- La instal·lació del camp és modular i de materials que després es poden retirar  

 

Una vegada finalitzada la vida de la instal·lació és restaurarà el terreny per deixar-lo pel 

mateix ús agrícola que l’actual 
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1.10. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE I JUSTIFICACIÓ DEL LA 
SOLUCIÓ ADOPTADA  
Veure annex I on es descriu el projecte. 

 

1.10.1 JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
Es justifica la solució adoptada de la següent manera. 

 

- La tanca perimetral serà metàl·lica plastificada de color verd per integrar-ho més en 

l’entorn. 

- La tanca només serà en la instal·lació tal com dicta medi ambient de la Generalitat de 

Catalunya 

- Les plaques seran sobre estructura fixa.  

- Es respectarà les terrasses actual 

- Es traurà 30 cm de terra de la terrassa més 1 per posar-la a la terrassa 3 i 4 per tal 

d’anivellar el terreny i  treure més rendiment a la instal·lació eliminant ombres entre 

plaques. Al mateix temps que queda una millora de terreny agrícola pel dia de demà. 

- La seva construcció és modular. Tot element constructiu, inclòs el fonament de la 

cimentació ( es prefabricat ) es pot desmantellar ràpidament en la finalització de 

l’activitat fotovoltaica. 

- Les distàncies entre files de plaques es a resultes d’evitar ombres entre elles per tal 

de maximitzar la producció d’electricitat. 

- Mesures de control dictaminades per la Direcció d’Arquitectura i Paisatge de la 

Generalitat de Catalunya en el punt 1.2 

 

1.11. AVALUACIÓ AMBIENTAL I ESTUDI MOBILITAT GENERADA  
L’informe emès pel departament de Medi ambient de la Generalitat de Catalunya determina 

que la implantació d’una planta fotovoltaica de generació elèctrica a la parcel·la de Can 

Rebaixí de Taialà com a un projecte, a efectes de la legislació ambiental i, per tant, no 

subjecte a la llei estatal 9/2006 pel que fa a l’avaluació ambiental de plans i programes, atès 

que es formula per a l’execució directa d’unes obres determinades. Per tant, i des d’aquesta 

perspectiva, cal concloure que el pla no s’ha de sotmetre a l’avaluació ambiental sinó al 

procediment d’intervenció ambiental que estableix la legislació específica. 
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En relació amb la normativa d’avaluació d’impacte ambiental, en no constituir cap supòsit 

previst pel Reial Decret Legislatiu 1/2008 de 11 de gener, en el que s’aprova el text refós de 

la llei d’Avaluació d’Impacte Ambiental de Projectes ni estudi de mobilitat generada. 

 

2.  AVALUACIÓ ECONÓMICA I PLA D’ETAPES 
2.1. GENERALITATS  
L’avaluació econòmica de la promoció i l’estudi i la justificació de la seva viabilitat, és una de 

les determinacions que han de contenir els Plans d’iniciativa privada d’acord amb els que 

estableix l’article 97 del Decret Legislatiu 1/2005  

Així, en acompliment d’aquesta normativa es relaciona a continuació els principal indicadors 

dels costos de la implantació de la nova activitat proposada que justifiquen la seva viabilitat.   

La documentació annexa que acompanya aquest Pla especial incorpora amb major precisió 

el detall de la inversió que es proposa amb les despeses i beneficis que es preveuen.  

No hi ha càrregues urbanístiques públiques ja que totes les adequacions de les instal·lacions 

són dins de la finca i van a càrrec de la propietat. 

 

2.2. AVALUACIÓ DE LA RENDABILITAT DE LA INSTAL·LACIÓ 
FOTOVOLTAICA  
FINANÇAMENT 

La finançament ve donada per l’empresa que demana la concessió de la instal·lació 

fotovoltaica i el banc que ha dipositat els avals en el departament d’economia i finances i que 

acompanya tota la documentació annexa al projecte de presentació a l’autoritat competent. 

 

ESTUDI DE VIABILITAT 

Els elements que intervenen en el càlcul de la rendibilitat són els que segueixen a 

continuació: 

 

- Inversió: totalitat del cost de la instal·lació, inclòs el projecte i els tràmits 

administratius. (6.072.000  €) 

- Venta d’energia: Quantitat cobrada anualment en concepte de venta privada de la 

energia elèctrica d’origen solar tenint en compte l’increment anual 1,4 % de la 

mateixa. (Retribució inicial = 0,440381 €Kw) 
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- Costos: conjunt de costos que suposi la gestió i explotació de la coberta fotovoltaica. 

En aquest concepte es contemplen costos com emissió de factures, elaboració de les 

liquidacions d’IVA., pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil sobre el valor de la 

instal·lació, manteniment preventiu i correctiu és ha considerant increment anual de 1 
%. (Costos inicials = 3.000 €) 

 
- Ingressos i costos: és la diferencia entre la quantitat rebuda de la venta de la energia 

menys els costos anuals generats. 

 

En la taula següent s’adjunta la previsió d’ingressos, costos i benefici per al càlcul del 

període de retorn de la inversió: 
Any Inversió Venda energia costos Ingressos/costos Benefici

0 6.072.000 -6.072.000 -6.072.000
1 650.448,78 3.000,00 647.448,78 -5.424.551,22
2 659.555,06 3.030,00 656.525,06 -4.768.026,16
3 668.788,83 3.060,30 665.728,53 -4.102.297,62
4 678.151,88 3.090,90 675.060,97 -3.427.236,65
5 687.646,00 3.121,81 684.524,19 -2.742.712,46
6 697.273,05 3.153,03 694.120,02 -2.048.592,44
7 707.034,87 3.184,56 703.850,31 -1.344.742,13
8 716.933,36 3.216,41 713.716,95 -631.025,18
9 726.970,43 3.248,57 723.721,86 92.696,68

10 737.148,01 3.281,06 733.866,96 826.563,63
11 747.468,08 3.313,87 744.154,22 1.570.717,85
12 757.932,64 3.347,01 754.585,63 2.325.303,48
13 768.543,69 3.380,48 765.163,22 3.090.466,70
14 779.303,31 3.414,28 775.889,03 3.866.355,73
15 790.213,55 3.448,42 786.765,13 4.653.120,86
16 801.276,54 3.482,91 797.793,63 5.450.914,49
17 812.494,41 3.517,74 808.976,68 6.259.891,17
18 823.869,33 3.552,91 820.316,42 7.080.207,59
19 835.403,51 3.588,44 831.815,06 7.912.022,65
20 847.099,15 3.624,33 843.474,83 8.755.497,48
21 858.958,54 3.660,57 855.297,97 9.610.795,46
22 870.983,96 3.697,18 867.286,79 10.478.082,24  

Tal i com es pot apreciar en la taula anterior el període de retorn aproximat de la instal·lació 

són 9 anys. (TIR = 9 anys) 

 

2.3. PLA D’ETAPES, COMPROMISOS I GARANTIES 
La instal·lació es farà en un termini màxim de 1 any. 
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TERMINI D’EXPLOTACIÓ DE L’ACTIVITAT 

L’explotació de les plaques fotovoltaiques serà de 25 anys, renovables a 20 anys si és viable 

econòmicament continuar amb l’activitat. 

 

COMPROMISOS PARTICULARS 

Els compromisos particulars de l’empresa IEDES ELECTRICA S.L. i el Sr. Josep Servià i 

Prats és la de retirar el material que s’instal·li de nou, per tal que, una vegada finalitzada 

l’activitat d’energia fotovoltaica. Es presentarà un aval bancari just en el moment d’obtenció 

de la llicència d’obres de 5.082,52 € com a garantia que es retirarà el material una vegada 

finalitzat el document junt amb un document signat pel propietari i l’empresa abans 

esmentada en que es faran càrrec del desmantellament de la instal·lació. 

 

PRESSUPOST DE DESMANTELLAMENT DEL CAMP FOTOVOLTAIC 

 

PRESSUPOST DESMANTELLAR CAMP FOTOVOLTAIC DE TAIALÀ 

CONCEPTE UNITAT PREU 
UNITARI 

UNITATS 
(UT) 

TOTAL (€) 

Desmantellament del tancament a 
base de pals de fusta tractada de 
8-10 cm. de diàmetre i 2 m. 
d´alçada, clavats al sòl a 5 m. de 
separació i guarnits amb una malla 
plastificada 
 

€/m 1,35 
 1.170 1.574,24 

Retirar els fonaments prefabricats i 
tirats en abocador de runes 
controlat 

 

ut 13,46 
 170 2.287,35 

Disposició controlada a 
monodipòsit amb bàscula, de runa 
amb una densitat des de 1,10 fins 
a 1,45 t/m3 

m3 8,93 27,54 245,93 

Desmantelllar les càmeres de 
vigilància ut 325,00 3,00 975,00 

     
TOTAL PRESSUPOST 5.082,52 

 

El pressupost de desmantellament puja la quantitat de CINC-MIL VUITANTA-DOS EUROS I 

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS 

 

El Tècnic Autor 
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3. NORMATIVA. 
Segons la normativa del PGOU la zona és declarada com a zona de valor forestal , clau 9, i 

la normativa que la regula és la següent; 

Article 1. Naturalesa i objecte 

Aquest document té la consideració de Pla especial urbanístic d’instal·lació d’un parc 

fotovoltaic a Taialà amb la finalitat de Generació elèctrica amb plaques fotovoltaiques. 

Article 2. Situació i àmbit 

El seu àmbit és el delimitat als plànols i es correspon amb el solar de titularitat privada 

qualificada de zona rural de valor forestal (clau 9). Se situa  en la finca 29 del polígon 16 de 

Girona ( Can Rebaixí ). La superfície total de la finca és de 26.172 m2. 

Article 3. Determinacions 

Seran d’aplicació les consideracions establertes en els documents de memòria, normativa, 

pla d’etapes i plànols. 

Article 4. Ordenació específica. 

La zonificació i ordenació està reflectida als plànols d’ordenació d’aquest document.  

  

Condicions específiques per la zona de valor forestal 
    

1. Moviments de terres Es limitaran a l’adequació mínima necessària 

de les faixes existents amb un màxim de ±½ 

metre. 

  

2. Ocupació  - Plaques i càmeres de vigilància: segons 

plànol d’ordenació i dins el límit definit per la 

tanca i amb separació mínima de 10 metres del 

límit de la zona arbrada. 

    

3. Edificació           - Es permet la construcció d’un edifici subjecte 

a les necessitats i funcionament del camp de 

plaques 

- Superfície màxima: 50 m2  
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- Alçada de l’edificació: PB ( 3,5 m) 

 

4. Posició de l’edificació - Se separarà un mínim de 25 metres del límit 

de parcel·la. 

 - Solució d’impacte mínim i integrada a l’entorn 

 

5. Tanques - A realitzar amb muntants de fusta als quals 

es fixarà una reixa metàl·lica plastificada de 

color verd. No es permeten les tanques 

massisses amb una alçada superior a 1m. 

 

6. Altres instal·lacions - Solucions d’impacte mínim i integrades a 

l’entorn 

Article 5. Disposició addicional.   

Per tot allò no regulat específicament en aquesta modificació de Pla Especial  serà 

d’aplicació la regulació establerta a  les normes urbanístiques del text refós del Pla General 

d’Ordenació Urbana de Girona, especialment les condicions establertes a l’art.283  per la 

zona de valor forestal (clau 9). 
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4. CONCLUSIÓ 
Es creu haver explicat prou bé la inclusió dels últims informes  de la Direcció General d’Arquitectura i 

Paisatge de la Generalitat de Catalunya i l’Oficina del Pla de l’Ajuntament de Girona amb la 

presentació d’aquest Projecte Refós del Pla Especial per la Implantació d’una planta fotovoltaica de 

generació d’energia elèctrica a Cal Rebaixí, Taialà. 

 

En el topogràfic inicial s’hi adjunta els criteris de disseny de la topografia realitzada davant la 

incredulitat constatada de la última informació presentada a l’Ajuntament de Girona de la realització a 

camp d’aquest topogràfic amb una estació total, on en aquest plànol s’hi adjunta els punts agafats 

dels treballs de camp, i evidentment, les corbes de nivell no coincideixen amb les corbes de nivell de 

l’Institut Cartogràfic Català, ja que l’escala és diferent, els marges d’error són diferents, i 

conseqüentment les incidències topogràfiques i que es reflecteixen en els plànols són diferents i per 

tant no són comparables la geometria de unes i de les altres. De totes maneres ja no importa, ja que 

com que des de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge ja no ens permeten moure ni un gram 

de terreny, doncs ja no importa el topogràfic, perquè no modifiquem la topografia del terreny. 

Conseqüentment en aquest projecte refós, ja no hi ha topografia final. 

 

 

 

El Tècnic Autor 

Enginyer Tècnic Industrial  

Núm. col. 13.810 
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CAPÍTOL 1: MEMORIA 

1.1 TITULAR I OBJECTE DEL PROJECTE 
TITULAR 

• TITULAR:  Iedes Electrica S.L. 

• DNI:  B-17694464 

• POBLACIÓ: Sant Julià de Ramis (Gironès) 

• DOMICILI: Avd. França, núm. 10 

• TELÈFON:   972.17.15.37 

 

OBJECTE DEL PROJECTE 

El promotor IEDES ELECTRICA S.L. té l’encàrrec de demanar els permisos 

corresponents per tal d’iniciar l’activitat de generació elèctrica solar en un camp rústic 

a l’Enginyer Tècnic Industrial Sr. David Pradas i Gené amb número de col·legiat 

13.810 en l’excel·lentíssim Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida i domicili 

social a Avd. França núm. 10 de Sant Julià de Ramis ( Girona ) 

 

1.2 EMPLAÇAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ I ACCESSOS 
L’emplaçament de la finca del parc solar és al polígon 16, parcel·la 29 del municipi de 

Girona, tal com es pot comprovar amb els següents imatges; 

 

 



Pla Especial Urbanístic d’Instal·lació de Parc Fotovoltaic a Taialà (el Gironès)  

 

IEDES ELECTRICA S.L.  Avd França, núm. 10 Sant Julià de Ramis, iedes@iedes.com                       telf. 972.17.15.37  

5

 
Encerclat amb blau es pot veure la finca.  

 

En aquesta foto següent es pot comprovar visualment que la finca és totalment 

agrícola. 

 

Tal com es pot comprovar en la foto següent, la finca agrícola està delimitada pel 

bosc, altament protegit avui en dia i l’autopista, amb el resultat que, sota un  prisma 

econòmic actual sigui inviable la continuació de l’activitat agrícola en un futur pròxim. 
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En la següent imatge es veu que, l’accés al camp serà per un camí veïnal que uneix el 

barri de Germans Sàbat amb el municipi de Sant Gregori. L’accés es en color taronja. 

 
 

1.3 DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE 
La solució adoptada de generació d’energia es farà mitjançant plaques solars 

fotovoltaiques instal·lades sobre una estructura metàl·lica amb un fonament de 

formigó armat per aguantar el conjunt format per aquesta estructura metàl·lica i els 

panells solars. 

 

Les plaques estaran connectades entre si mitjançant cablejat elèctric. L’energia 

elèctrica obtinguda serà conduïda a la xarxa de la companyia elèctrica mitjançant una 

escomesa. Tota la instal·lació elèctrica de cablejat es farà amb conducció soterrada, 

per una millor protecció. 

 

La instal·lació solar fotovoltaica estarà composada per una sèries de cèl·lules de silici 

que convertiran la radiació solar incident directament en electricitat ( corrent contínua ) 

que serà injectada a la xarxa general de distribució d’electricitat, i que posteriorment 

serà consumida per la població en general. 
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L’element que transforma la corrent contínua en corrent alterna per la seva injecció es 

l’inversor. Aquest equip no solament adapta l’energia elèctrica produïda per els 

panells solars als valors de tensió, freqüència i forma d’ona requerits per la xarxa de 

distribució, sinó que conté les proteccions necessàries per garantir la seguretat en tot 

moment així com per realitzar la connexió/desconnexió de la instal·lació segons 

requereixi l’estat de la mateixa o el de la xarxa de distribució. 

 
La generació fotovoltaica d’electricitat té lloc a baixa tensió tant en la banda de corrent 

continua com de corrent alterna segons la definició del REBT 2002: 

 

- U nominal CC <o= 1.500 V 

- U nominal CA < o = 1.000 V 

 

Amb l’objecte d’aconseguir una producció òptima, els panells solars hauran d’orientar-

se amb el menor angle d’azimut respecte el sud geogràfic i amb una inclinació 

respecte el pla horitzontal, funció de la latitud de la ubicació, que ofereixi la captació 

de la major radiació solar anual possible. 

 

El parc solar està format per 10 instal·lacions de 100 kw, i s’evacua l’electricitat 

generada per les plaques amb un transformador de 1.000 kvA. 
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La instal·lació es farà seguint bàsicament la normativa següent; 

- Decret 308/96 

- RD 661/2007 

- RD 436/2004 

1.4 ESTUDI ENERGÈTIC I DE RENDIMENTS 

1.4.1 DADES DE RADIACIÓ SOLAR. INCIDÈNCIA DE LA ORIENTACIÓ I  
INCLINACIÓ DELS MÒDULS. 

Les dades de la radiació solar anual es pot veure en la següent figura extreta de 

l’atles de radiació solar de Catalunya. 

 
 

Mapa d’irradiació global diària, mitjana anual (MJ/m2) 

 

La orientació serà a la cara solar i serà Sud. 
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La inclinació dels mòduls serà de 23º. S’agafa aquesta inclinació ja que es considera 

que és la que ocupa menys ombra entre plaques segons la inclinació del sol respecte 

el planeta terra, i que, per tant dóna una superfície major de plaques en el mateix 

espai ( el de la instal·lació s’entén ). 

 

1.4.2 CARACTERÍSTIQUES DELS MÒDULS. CAMP FOVOTOLTAIC 
Els panells solars son l’element de generació elèctrica i es poden disposar en sèrie i/o 

paral·lel per obtenir la tensió i potència demanada en cada cas. Aquests panells estan 

formats per un núm. determinat de cèl·lules que estan protegits per un vidre, 

encapsulades sobre un material plàstic i tot el conjunt emmarcat amb un perfil 

metàl·lic. 

El mòdul solar proposat és el model CIS 80 del distribuïdor WURTH SOLERGY.  

 
CARACTERÍSTIQUES DE LA PLACA FOTOVOLTAICA  

Potència nominal 80 

Tensió MPP (V)  35 

Corrent en MPP màxim (A) 2,3 

Tensió en buit màxim (V) 44 

Corrent de curtcircuit màxim (A) 2,5 

Coeficient de temperatura del rendiment (% / ºC) -0,36 

Dimensions: ample x alt x profunditat 990 x 1310 x 35 

Homologació ( STD ) Q/60008459 

Certificació 21200535 

 

CAMP FOTOVOLTAIC 

El camp fotovoltaic és de 1.000 kw nominals. Aquests es divideixen en 10 

instal·lacions de 100 kw .  

 

El camp disposa de centre de transformació amb les característiques tècniques que 

ens imposa la companyia, i en que en els annexes s’adjunten còpia de les condicions 
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de companyia elèctrica a la propietat/gestor de la línea elèctrica que passa per la 

finca. 

El camp està tancat per una tanca plastificada de color verd per integrar la instal·lació 

en el paisatge a 2 metres. El camp disposa de càmeres de seguretat i sensors de 

moviment per la seva guarda. 

Els panells solars aniran muntats sobre una estructura metàl·lica galvanitzada sobre 

fonamentació de ciment armat d’acord a les dimensions i característiques tècniques 

determinades en els plànols. 

1.4.3 PREVISIÓ ANUAL DE PRODUCCIÓ ENERGÈTICA 

 E. Generada (kWh)  Ingressos Venta €  

Gener 75.770 33.370 

Febrer 91.360 40.230 

Març 126.410 55.670 

Abril 143.200 63.060 

Maig 164.590 72.480 

Juny 162.760 71.680 

Juliol 166.690 73.410 

Agost 155.470 68.460 

Setembre 132.200 58.220 

Octubre 112.270 49.440 

Novembre 80.580 36.490 

Desembre 65.660 28.920 

TOTAL  1.476.950 650.420 

1.5 TENSIONS DE TREBALL, CORRENT CONTINUA I CORRENT ALTERNA 
Tensió de treball inversor: 

- 400 V corrent alterna 
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Tensió de treball mòdul solar 

- 23 V corrent contínua 

 

1.6 ONDULADORS 
Es muntarà 3 unitat SolarMax 300C. Es tracta d’un inversor trifàsic centralitzat del 

tipus sinusoïdal PWM compacte, per sistemes d’energia solar connectats a la xarxa 

de 1x400 kW, però amb una potència d’entrada variable perquè sigui capaç d’extreure 

en tot moment la màxima potència que el generador fotovoltaic pugui proporcionar al 

llarg de cada dia. Destaca per la seva alta eficiència, que arriba a un 98% i per la seva 

bona relació qualitat - preu. És un equip fàcil d’instal·lar i de fer funcionar.  

 

L’inversor SolarMax 300C compta amb la certificació TÜV de marcatge aprovat i està 

dissenyat i fabricat per tal que estigui assegurada la seva fiabilitat i durabilitat durant 

molt de temps (disposa d’una garantia de fins a 20 anys). Compta amb un sistema  

d’interruptors que proporciona una major seguretat a l’usuari, assegurant l’òptim 

funcionament dels seus sistemes gràcies al seu Processador de Senyal Digital (PSD). 

Duu el marcatge CE i és conforme al RD 1663/2000.  

 
L’inversor seguirà lliurant potència a la xarxa de manera continuada en condicions de 

irradiància solar d’un 10 % superiors a les CEM i suportarà pics d’un 30 % superiors a 
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les CEM durant períodes de fins a 10 segons. L’autoconsum de l’inversor en mode 

nocturn és inferior al 0.5% de la seva potència nominal. 

Les dimensions de l’equip, la corba de rendiment i el diagrama de blocs són:  

 

 
 

 

Aquesta és la fitxa resum de les característiques més importants de l’inversor escollit; 
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L’inversor compleix amb les directives comunitàries de Seguretat Elèctrica i 

compatibilitat electromagnètica (les dues certificades pel fabricant) incorporant 

proteccions enfront de:  

 

• Curtcircuits en alterna. 

• Tensió de xarxa fora de rang.  

• Freqüència de xarxa fora de rang. 

• Sobretensions transitòries a l’entrada. 

• Polarització Inversa de l’entrada. 

• Sobrecàrregues en la Sortida. 

• Errades d’aïllament. 
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• Treball en Illa.  

• Pertorbacions presents a la xarxa com microtalls, polsos, defectes de cicles, 

absència i retorn de la xarxa, etc. 

 

 

1.6.1 CABLEJAT, PROTECCIONS I QUADRES 
Els positius i negatius de cada grup de mòduls es conduiran separats i protegits 

d’acord a la normativa vigent. Cada instal·lació tindrà la seva caixa de connexions a la 

base de formigó, des d’on els conductors de CC aniran soterrats dins de canonades 

fins a la caseta on es situarà l’inversor. Cada instal·lació disposa d’un element 

automàtic de tall i protecció en cas de mal funcionament, i telemàticament es podrà 

controlar la seva connexió i desconnexió. 

 

Els conductors seran de coure i tindran la secció adequada per evitar caigudes de 

tensió i escalfaments. Concretament, per a qualsevol condició de treball, els 

conductors de la part DC tindran la secció suficient perquè la caiguda de tensió sigui 

inferior d'1,5% i els de la part AC -que també soterrats uneixen l’inversor amb el 



Pla Especial Urbanístic d’Instal·lació de Parc Fotovoltaic a Taialà (el Gironès)  

 

IEDES ELECTRICA S.L.  Avd França, núm. 10 Sant Julià de Ramis, iedes@iedes.com                       telf. 972.17.15.37  

15

transformador de MT- perquè la caiguda de tensió sigui inferior del 11 % tenint en 

compte en els dos casos com a referència les corresponents a caixes de connexions.  

 

La longitud dels cables no generaran esforços en els diversos elements ni possibilitat 

d’enganxament pel trànsit normal de persones.   

 

Tot el cablejat de contínua serà de doble aïllament i adequat per al seu ús en 

intempèrie, a l’aire o enterrat d’acord amb la norma UNE 21123. 

 

 
 

El sistema de proteccions complirà les exigències previstes en la reglamentació 

vigent, Incloent el següent:  

 

• Interruptor general manual, que serà un interruptor magnetotèrmic amb intensitat 

de curtcircuit superior a la indicada per l’empresa distribuïdora en el punt de 

connexió. Aquest interruptor serà accessible a l’empresa distribuïdora en tot 

moment, per tal de poder realitzar la desconnexió manual. 

• Interruptor automàtic diferencial, amb la finalitat de protegir a les persones en el 

cas de derivació d’algun element de la part contínua de la instal·lació. 

• Interruptor automàtic de la interconnexió, per a la desconnexió-connexió 

automàtica de la instal·lació fotovoltaica en cas de pèrdua de tensió o freqüència 

de la xarxa, al costat d’un relé d’enclavament. 

• Protecció per a la interconnexió de màxima i mínima freqüència (51 i 49 Hz, 

respectivament) i de màxima i mínima tensió (1,1 i 0,85 Um, respectivament). 



Pla Especial Urbanístic d’Instal·lació de Parc Fotovoltaic a Taialà (el Gironès)  

 

IEDES ELECTRICA S.L.  Avd França, núm. 10 Sant Julià de Ramis, iedes@iedes.com                       telf. 972.17.15.37  

16

• Aquestes proteccions podran ser precintades per l’empresa distribuïdora, després 

de les verificacions pertinents. 

• El rearmament del sistema de commutació i, per tant, de la connexió amb la xarxa 

de baixa tensió de la instal·lació fotovoltaica serà automàtic, una vegada 

restablerta la tensió de xarxa per l’empresa distribuïdora. 

• Podran integrar-se a l’equip inversor les funcions de protecció de màxima i mínima 

tensió i de màxima i mínima freqüència i en aquest cas les maniobres 

automàtiques de desconnexió-connexió seran realitzades per aquest. En aquest 

cas només es precisarà disposar addicionalment de les proteccions d’interruptor 

general manual i d’interruptor automàtic diferencial, si es compleixen les següents 

condicions:  

 

a) Les funcions seran realitzades mitjançant un contactor, el rearmament del qual 

serà automàtic, una vegada es restableixin les condicions normals de 

subministrament de la xarxa.  

b) El contactor, governat normalment per l’inversor, podrà ser activat manualment. 

c) L'estat del contactor ("on/off"), s’haurà de senyalitzar amb claredat en el frontal 

de l’equip, en un lloc destacat. 

d) Posat el cas que no s’utilitzin les proteccions precintables per a la interconnexió 

de màxima i mínima freqüència i de màxima i mínima tensió esmentades en 

aquest article, el fabricant de l’inversor haurà de certificar:  

 

• Els valors de tara de tensió. 

• Els valors de tara de freqüència. 

• El tipus i característiques d’equip utilitzat internament per a la detecció 

de errades (model, marca, calibratge, etc.). 

• Que l’inversor ha superat les proves corresponents quant als límits 

establerts de tensió i freqüència. 

 

Mentre que, d’acord amb la disposició final segona del present Reial decret, no 

s’hagin dictat les instruccions tècniques per les quals s’estableix el procediment 

per realitzar les esmentades proves, s’acceptaran amb caràcter general els 
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procediments establerts i els certificats realitzats pels propis fabricants dels 

equips.  

e) Posat el cas que les funcions de protecció siguin realitzades per un programa 

de "software" de control d’operacions, els precintes físics seran substituïts per 

certificacions del fabricant de l’inversor, en les que s’esmenti explícitament que 

l’anomena’t programa no és accessible per a l’usuari de la instal·lació. 

 

1.7 QUADRES DE C.C. I C.A. 

1.7.1 QUADRES DE C.C. 
Veure plànols ( esquema unifilar ) 

 

1.7.2 QUADRES DE C.A. 
Veure plànols ( esquema unifilar ) 

 

1.8 PROTECCIONS DE C.C. I DE C.A. 
PROTECCIONS C.C. 

Les proteccions del nostre sistema han de comptar la fiabilitat  suficient per a 
assegurar la protecció de les persones, equips, xarxa i sistemes auxiliars. 
 

La connexió de les línees de corrent contínua es realitzarà per mitjà de caixes de 
distribució de connexió amb fusibles de CC de cadena, amb vigilància de corrent de 
cadena que responen a les següents característiques: 

- Completament muntada i preparada per a la connexió. 

- Model per a 12 o 16  cadenes 

- Descarregador de sobretensió integrat. 

- Corrent màxima connectada de 160 A  

- Instruments d’agulla per a les corrents de cadena. 
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- Vigilància de la corrent de cadena per STARCheck 

El distribuïdor d’alta tensió concentra la energia de les diferents cadenes de mòduls i 
l’envia a l’inversor. Per a la protecció de l’inversor l’equip compta amb un filtre de 
sobre tensió de 950 VDC. També compta amb un amperímetre d’agulla per cadena. 
Les diferents cadenes son protegides per fusibles de 15 A. La tensió de CC cap a 
l’inversor pot ser desconnectada mitjançant un interruptor de potencia omnipolar. 
 
Per a la protecció de l’inversor i la xarxa, es fa una protecció bidireccional, utilitzarem 
un interruptor automàtic amb les característiques mínimes indicades a continuació: 
 
Interruptor magneto tèrmic de comandament i protecció: In:  160 A 
         Icc:  35  KA  
         Corba: C 
         Polos:  2  
 
Interruptor Diferencial:      In:  160 A 
         Idif:  300 mA  
         Icc:  35 KA  
 
Fusible (cada 11 cadenes ):       15 A 

 

*NOTA: veure plànol 03 per una millor comprensió i situació 

 

PROTECCIONS C.A. 

• PROTECCIONS C.A. BAIXA TENSIÓ 

 

Interruptor magneto tèrmic de comandament i protecció: In:  200 A 
         Polos:  4  
 
Interruptor Diferencial:      In:  200 A 
         Idif:  300 mA  
         Icc:  35 KA  
 

*NOTA: veure plànol 03 per una millor comprensió i situació 

 
• PROTECCIONS C.A. ALTA TENSIÓ 

 

- característiques de la xarxa d’alimentació 

La potència de curtcircuit en el punt d’escomesa, segons les dades subministrades 
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per la companyia elèctrica, és de 500 MVA, el que equival a un corrent de curtcircuit 

de 11.5kA eficaços. 

- Diferents parts del centre transformació amb característiques de les seves 

proteccions 

Característiques generals dels tipus de paramenta emprada en la instal·lació: 

Cel·les CGM 

 

El sistema CGM està format per un conjunt de cel·les modulars de Mitja Tensió, amb 

aïllament i tall en SF6 i en Buit: 

 

-Per les cel·les modulars amb aïIIament i tall en SF6: 

 

L’embarrat superior de cadascuna d’aquestes cel·les pot disposar de sortides laterals 

denominades tulipes, per a unir-se elèctricament amb altres cel·les del mateix 

sistema, a través d’uns elements patentats per ORMAZABAL i denominats "conjunt 

d’unió". 

 

El "conjunt d’unió" està format per tres adaptadors elastomèrics endollables que, 

muntats entre les tulipes, donen continuïtat elèctrica i mecànica a I'embarrat i segellen 

la unió, controlant el camp elèctric per mitjà de les corresponents capes 

semiconductors, amb el que s’aconsegueix un embarrat principal completament 

apantallat. El disseny d’aquests adaptadors, a més de prevenir les descarregues 

parcials, permet mantenir els valors característics d'aïIIament, intensitats nominals i de 

curtcircuit que les cel·les tenen per separat. 

Les parts que composen aquestes cel·les són: 

 

*BASE I FRONT 

 

L’altura i disseny d’aquesta base permet el pas de cables entre cel·les sense 

necessitat de fossa, i presenta el mímic unifilar del circuit principal i eixos 

d’accionament de la paramenta a l’altura idònia per a la seva operació. Igualment, 

l’alçada d’aquesta base facilita la connexió dels cables frontals d’escomesa. 

La part frontal inclou en la seva part superior la placa de característiques elèctriques, 
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I’espiell per al manòmetre, I’esquema elèctric de la cel·la i els accessos als 

accionaments del comandament, i en la part inferior es troben les preses per als Ilums 

de senyalització de tensió i el panell d’accés als cables i fusibles. En el seu interior hi 

ha una pletina de coure al llarg de tota la cel·la, permetent la connexió a la mateixa del 

sistema de terres i de les pantalles dels cables. 

 

*CUBA 

 

La cuba, fabricada en acer i oxidable de 11 mm d’espessor, conté I’interruptor, 

I'embarrat i els portafusibles, i el gas SF6 es troba en el seu interior a una pressió 

absoluta de 1,3 bars (estalvi per a cel·les especials). El segellat de la cuba permet el 

manteniment dels requisits d’operació segura durant més de 30 anys, sense 

necessitat de reposició de gas. 

Aquesta cuba compta amb un dispositiu d’evacuació de gasos que, en cas d’arc 

intern, permet la seva sortida cap a la part del darrere de la cel·la, evitant així, amb 

ajuda de I’altura de les cel·les, la seva incidència sobre les persones, cables o la 

paramenta del Centre de Transformació. 

 

* APARAMENTA 

 

Interruptor/Seccionador/Seccionador de posada a terra (Cel·les CML, CMP-F, CMP-V 

i CMIP) L’interruptor disponible en el sistema CGM té tres posicions: connectat, 

seccionat i lloc a terra. L’actuació d’aquest interruptor es realitza mitjançant palanca 

d’accionament sobre dos eixos distints: un per a I’interruptor (commutació entre les 

posicions d’interruptor connectat i interruptor seccionat); i un altre per al Seccionador 

de posada a terra dels cables d’escomesa (que commuta entre les posicions de 

seccionat i lloc a terra). Aquests elements són de maniobra independent, de forma 

que la velocitat d’actuació no depen de la velocitat d’accionament de I'operari. 

 

Interruptor automàtic (Cel·la CMP-V) 

 

L'interruptor automàtic consta d’una cabina modular i ampliable d'aïIIament íntegre en 

SF6 amb interruptor automàtic de tall en BUIT, d’acord a la normativa UNE, CEI i 
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RU6407, assajada contra una eventual immersió, i contenint en el seu interior 

degudament muntats i connexionats els següents aparells i materials: un Seccionador 

trifàsic de barres, un interruptor automàtic trifàsic de tall en Buit, un relé de protecció 

de sobreintensitat i curtcircuit trifàsic i homopolar, tres transformadors d’intensitat 

toroïdals, tres captors capacitius de presència de tensió, embarrats i derivació, 

pletines de coure per a posada a terra de la instal·lació, accessoris i petit material. 

 

* COMANDAMENT 

 

El comandament de l’interruptor/Seccionador és accessible en la part frontal superior 

de la cel·la, i pot ser manual (tipus B: actuat mitjançant palanca d’accionament), amb 

retenció (tipus BR: I’operació de desconnexió o tall es pot fer mitjançant pulsació d’un 

botó o bobina de tir), motoritzat (tipus BM: a més de manualment, es poden fer les 

operacions de connexió i desconnexió d’interruptor elèctricament mitjançant un motor 

de baix consum), o motoritzat i preparat per a transferències de línies de forma 

instantània (tipus B2RM: el motor realitza una operació de carrega de ressorts, que 

són alliberats pel mecanisme de tir - polsador, bobina, ...  que es precisi en aquesta 

aplicació, podent així realitzar tancaments i obertures de forma instantània). 

 

El comandament de I’interruptor automàtic està també accessible en la part frontal i 

pot ser manual (tipus RA: la carrega de molls es realitza manualment mitjançant un 

moviment vertical) o motoritzat (tipus RA : la càrrega de molls la realitza un motor en 

el cas de detectar que estan destensats, i a més, es pot realitzar manualment si cal). 

Aquesta operació carrega els ressorts per a la doble operació de tancament i 

obertura, de forma que no és possible que I’interruptor automàtic estigui connectat i 

els molls estiguin destensats. 

 

*CONNEXIÓ DE CABLES 

 

La connexió de cables es realitza per la part frontal, mitjançant uns passatapes 

estàndard. 
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* ENCLAVAMENTS 

 

Els enclavaments inclosos en totes les cel·les CGM pretenen que: - No es pugui 

connectar el Seccionador de posada a terra amb I'aparell principal tancat i, 

recíprocament, no es pugui tancar I'aparell principal si el Seccionador de posada a 

terra està connectat. - No es pugui llevar la tapa frontal si el Seccionador de posada a 

terra està obert, i al revés, no es pugui obrir el Seccionador de posada a terra quan la 

tapa frontal ha estat extreta. 

 

* CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES 

 

Les característiques generals de les cel·les CGM son les següents: 

Tensió nominal [kV]     12  24  36 

Nivell d’aïllament 

Freqüència industrial (1 min) 

 A terra i entre fases [kV]   28  50  70 

 A la dist. de seccionament [kV]  32  60  80 

Impuls tipus raig 

 A terra i entre fases [kV]   75  125  170 

 A la dist. de seccionament [kV]  85  145  195 

Capacitat de tall 

 Corrent capacitativa [A]   32,5  32,5  50 

 Corrent inductiu [A]    16  16  16 

 Falta a terra Ice [A]    69,3  69,3  69,3 

 Falta a terra  '3 Icl [A]   32,5  32,5  32,5 

 

En la descripció de cada cel·la s’inclouen els valors propis corresponents a les 

intensitats nominals, tèrmica i dinàmica, etc. 

 

- Per les cel·les modulars amb aïllament i tall en buit: 

La cel·la de protecció amb interruptor automàtic de buit es compon dels següents 

elements: 

* Cuba de gas 
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* Calaix de control 

* Compartiment d’accionaments 

* Meseta amb la zona d’expansió de gasos i el compartiment de connexió de cables,  

* Conjunt d’unió. 

 

* CUBA DE GAS 

 

La cuba de gas a més de la seva condició de hermeticitat per a preveure una vida de 

I’equip mínim de 30 anys sense reposició de gas, proporciona una rigidesa mecànica 

tal que garanteix la indeformabilitat en les condicions previstes de servei i té un grau 

de protecció IP68 segons la norma EN-60529 lEC 529. 

La cuba de la cel·la de protecció amb interruptor automàtic de buit conté en el seu 

interior els següents elements. 

a. Embarrats i tulipes  

b. Seccionador i seccionador de posta a terra.  

c. Interruptor automàtic de buit  

d. Passa-te-les per connexió amb borns endollables.  

 

a) Embarrats i Tulipes 

L’embarrat a més de suportar la intensitat admissible assignada de curta durada 

(20kA, 3s), està dimensionat per a suportar sense deformacions permanents els 

esforços dinàmics de curtcircuit corresponent als valors de cresta de la intensitat de 

curtcircuit nominal (20 x 2,5 = 50kA) 

 

Els embarrats generals de la cel·la són de coure i es connexionen interiorment als 

passatapes monofàsics, disposats lateralment. Aquests passatapes són de tipus 

femella dissenyats específicament per a la funció d’acoblament de mòduls. 

 

b) Seccionador i Seccionador de posta a terra 

 

El VCB (interruptor automàtic de buit) es disposa entre el Seccionador i els 

passatapes a cables, de forma que la funció de posada (efectiva) a terra es transfereix 

a l'interruptor automàtic. 
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Això és, ni el Seccionador ni el Seccionador de posada a terra necessiten tenir 

capacitat d’establiment en curtcircuit. 

 

Això augmenta en gran manera la fiabilitat de la cel·la i elimina el manteniment 

d’aquests seccionadors. Per a evitar possibles maniobres errònies existeix un robust 

sistema d’enclavaments mecànics i elèctrics entre els accionaments del Seccionador i 

I’interruptor automàtic. Igualment existeix enclavament amb la tapa d’accés a cables. 

 

El Seccionador és de 3 posicions: 

� Connectat  

� Seccionat  

� Preparat a terra:  

 

El Seccionador i Seccionador de terra, només ha d’accionar-ne quan I’interruptor 

automàtic està obert, això s’aconsegueix a través d’enclavaments. 

 

c) Interruptor automàtic 

 

L'interruptor automàtic de la cel·la de protecció CMP-V usa la tecnologia de tall en Buit 

aprofitant els avantatges d’aquesta tecnologia per a obtenir un automàtic compacte i 

d’elevades prestacions. 

 

Cada conjunt fase es compon d’una ampolla de buit de les característiques 

elèctriques abans esmentades, suportada mecànicament per una envolvent aïllant de 

resina epoxy que al seu torn està subjecta a la paret frontal de la cel·la. 

 

Les tres fases estan en un plànol horitzontal. 

 

L’estanquitat en la connexió al comandament de l'interruptor automàtic s’aconsegueix 

a través d’una manxa metàl·lica. 

 

d) Passa-te-les 
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Les connexions per I'embornal dels cables aïllats d’alta tensió procedent de l’exterior 

són: 

- Passa-te-les de 630 A (connexió reforçada), d’acord amb l’apartat 5.3. de la 

Recomanació UNESA 5202 A. 

- Passa-te-les de 400, d’acord amb l’apartat 5.3. de la Recomanació UNESA 5202 A. 

- Passa-te-les de 250, d’acord amb l’apartat 5.3. de la Recomanació UNESA 5202 A. 

 

La connexió a aquests pasatapes es realitza mitjançant terminals endollables aïllats, 

amb o sense pantalles equipotencials. 

 

*CAIXÓ DE CONTROL 

 

En la part superior del calaix d’accionaments s’ha reservat un ampli espai als 

elements de baixa tensió de comandament i control l’aturarà de la cel·la amb aquest 

calaix de control és de 1,800 mm. 

 

* COMPARTIMENT D’ACCIONAMENTS 

 

Aquest compartiment engloba els accionaments del Seccionador de 3 posicions i de 

l’interruptor automàtic de buit, així com els enclavaments entre ells i amb el 

compartiment de cables. 

 

* MESETA AMB ZONA D’EXPANSIÓ DE GASOS I COMPARTIMENT DE 

CABLES 

 

La cel·la CMP-A, igual que les altres cel·les de la família CGM, excepte CMP-V, van 

proveïdes en la cuba de gas d’una membrana per a facilitar la sortida de gasos en cas 

d’arc intern. 

Els gasos produïts es desvien cap a baix i cap a endarrere, no incidint en cap cas 

sobre els cables de mitja tensió. 

El disseny de la cel·la permet l’ús de dos cables amb terminals endollables aïIIats o un 

cable amb autovàlvula 
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Les cel·les s’han de muntar a 50 mm de la paret posterior, com a mínim, per a garantir 

el bon funcionament del dispositiu de sortida de gasos. 

La part davantera de Ia Meseta forma el compartiment de cables, coberts per una 

tapa metàl·lica enclavada per 11 punts. En aquest compartiment es troba també el 

sistema de posada a terra. Una pletina de coure de 30 x 3 mm, al llarg de tota la cel·la 

proveïda de dos orificis per a cargols de rosca M-12, permet la connexió a la mateixa 

del sistema de terres per ambdós extrems i la connexió de les pantalles dels cables. 

 

Està situada en la cel·la de tal forma que per a introduir o extreure un cable i la seva 

terminal no és necessari desmuntar-la. 

 

L’envolvent està posada a terra per connexió directa amb aquesta pletina, estant 

garantida la continuïtat entre els distints components mitjançant soldadura o unions 

cargolades. El panell frontal desmuntable del compartiment de terminals de cables es 

posa a terra per mitjà de la seva zona inferior a l'engatillar-se i recolzar-se en el 

bastidor. 

 

* Característiques elèctriques 

TENSIO NOMINAL (kV)  12 24 36 

Tensió Nominal suportada a freqüència industrial 

(kV) 
 28 50 70 

• A la distància de seccionament (kV)  32 60 80 

Tensió nominal suportada a impuls tipus raig (kV)  75 125 170 

• A la distància de seccionament (kV)  85 145 195 

Pressió absoluta d’aïllament, a 20°C (bar)  1,0   

Freqüència nominal (Hz)  50/60Hz   

Intensitat nominal de barres (A)  
400/630 

A 
  

Intensitat nominal de derivació (A)  200 A   

Intensitat permesa de curta durada (1,5 a 3s) (kA)  16/20   

Intensitat de cresta suportada (kA)  40/50   

Intensitat nominal de curtcircuit de l’interruptor (DC 20   
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automàtic % 

50) (kA)     

Intensitat nominal d’establiment en curtcircuit de 

l’interruptor automàtic 
 50   

Capacitat d’establiment i tall de corrents 

capacitatius (50Hz) 
    

� Cables buit, bateria de condensadors (A)  400 400 400 

�� Bateries en paral·lel  400 400 -- 

Temps obertura a UN  50ms   

Temps de ruptura a UN  65ms   

Temps de tancament a UN  55ms   

Temps de càrrega motoritzada  <15 seg.   

Consum d’equips auxiliars: 

�� Bobines de tancament i obertura 

�� Motor 

�� Disparador biestable 

 

60 W 

40 W 

1 W 

  

Endurança mecànica (C-O)  10.000   

Endurança elèctrica a Intensitat nominal  10.000   

Endurança en curtcircuit  100   

Seqüència nominal de l’interruptor automàtic  

0-0,3s-

CO-15s-

CO 

  

Pressió absoluta de funcionament a 20ºC (bar)  1,3   

Mínima pressió absoluta de funcionament a 20ºC (bar) 1,0   

CARACTERÍSTIQUES DESCRIPTIVES DE LES CEL·LES TRANSFORMADORES 

D’ALTA TENSIÓ 

 

1-Entrada/Sortida 1 : CGM-CML Interruptor-secc. 

Cel·la amb envolvent metàl·lica, fabricada per ORMAZABAL, formada per un mòdul 

de Vn=36 KV i In=630 A, i de 420 mm d’ample per 850 mm de fons per 1800 mm 

d’alt i 145 kg de pes. 
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La cel·la CML d'interruptor-Seccionador, o cel·la de Iínia, està constituïda per un mòbil 

metàl·lic, amb aïIIament i tall en SF6, que incorpora en el seu interior un embarrat 

superior de coure, i una derivació amb un interruptor-Seccionador rotatiu, amb 

capacitat de tall i aïllament, i posició de posada a terra dels cables d’escomesa 

inferior-frontal mitjançant borns endollables. Presenta també captadors capacitius per 

a la detecció de tensió en els cables d’escomesa. 

 

Altres característiques constructives: 

Capacitat de ruptura:   630 A 

Intensitat de curtcircuit:   20 kA. 

Capacitat de tancament:   50 kA. 

Comandament interruptor:   motoritzat 

 

2-Entrada/Sortida 11 : CGM-CML Interruptor-sec. 

Cel·la amb envolvent metàl·lica, fabricada per ORMAZABAL, formada per un mòdul 

de Vn=36 KV i In=630 A, i de 420 mm d’ample per 850 mm de fons per 1800 mm d’alt 

i 145 kg de pes. 

La Cel·la CML d'interruptor-Seccionador, o Cel·la de Iínia, està constituïda per un 

mòdul metàl·lic amb aïllament i tall de SF6 que incorpora, en el seu interior, un 

embarrat de coure, una derivació a l’interruptor-Seccionador rotatiu amb capacitat de 

tall i aïllament i posició de posada a terra dels cables d’escomesa inferior-frontal 

mitjançant borns endollables. Presenta, també, captadors capacitius per a la detecció 

de tensió en els cables d’escomesa. 

 

 

Altres característiques constructives: 

Capacitat de ruptura:   630 A 

Intensitat de curtcircuit:   20 kA 

Capacitat de tancament:   50 kA 

Comandament interruptor:   motoritzat 

 

3-Seccionador abonat: CGM-CMIP-PT Cel·la de línia 
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Cel·la amb envolvent metàl·lica, fabricada per ORMAZABAL, formada per un mòdul 

de tensió nominal 36 KV i intensitat nominal 400 A, de 600 mm d’ample per 850 mm 

de fons per 1800 mm d’alt i 165 kg de pes. 

 

La Cel·la CMIP-T d'interruptor-Seccionador, està constituïda per un mòdul metàl·lic, 

amb aïllament i tall en SF6, que incorpora en el seu interior un embarrat superior de 

coure, i una derivació amb un interruptor-Seccionador rotatiu, amb capacitat de tall i 

aïllament, i posició de posada a terra dels cables d’escomesa inferior-frontal 

mitjançant borns endollables. 

 

Altres característiques constructives: 

Capacitat de ruptura:   400 A 

Intensitat de curtcircuit:   16 kA / 40 kA 

Capacitat de tancament:   40 kA 

Comandament interruptor:   manual tipus B 

Caixó de control:    no 

 

4-Protecció general: CGM-CMP-V formada per: 

- Una Cabina modular i ampliable d’aïllament íntegre en SF6 amb interruptor 

automàtic de tall en BUIT, d’acord a la normativa UNE, CEI i RU6407, assajada contra 

una eventual immersió, i de dimensions màximes de 600 mm d’ample per 1.800 mm 

d’alt per 850mm de fons, contenint en el seu interior, degudament muntats i 

connexionats, els següents aparells i materials: 

 

- Un Seccionador trifàsic de barres amb posicions CONNECTAT - SECCIONAMENT  

POSADA A TERRA, Vn = 36 KV, In = 630 A, Icc=20 kA, comandament manual, 

fabricació ORMAZABAL. 

 

- Un Interruptor automàtic trifàsic de tall en BUIT, Vn = 36 KV, In= 630 A, Icc = 20 kA, 

comandament manual, relé antibombat, amb bobina de tir, comptador de maniobres i 

contactes auxiliars, tipus IV, fabricació ORMAZABAL. 

 

- Un relé de protecció de sobreintensitat i curtcircuit trifàsic i homopolar (funcions 50-
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51/50N-51 N), amb unitat de tir extern, senyalització amb indicadors per a 

discriminació de la causa de tir, autoalimentat, tipus ekorRP, marca ORMAZABAL. 

 

- Tres Transformadors d’intensitat toroïdals per a protecció de fases i homopolar, amb 

les següents característiques: 

 

Classe 5P20  Rang d’actuació 5-100 A 

Relació 300 A / 1 mA 

Potencia   0.18 VA 

 

- Tres Captors capacitius de presència de tensió de 36 kV, 

Embarrats i derivacions preparats per a conduir 630 A assignats i capaços de suportar 

els esforços electrodinàmics corresponents a una intensitat tèrmica de curtcircuit de 

20 kA durant 1 segon, pletines de coure de 30 x 3 mm per a posada a terra de la 

instal·lació. Accessoris i petit material. 

 

5-Mesura: CGM-CMM Mesura 

Cel·la amb envolvent metàl·lica, fabricada per ORMAZABAL, formada per un mòdul 

de Vn=36 KV, de 900 mm d’ample per 1160 mm de fons per 1950 mm d’alt i 290 kg 

de pes. 

La cel·la CMM de mesura és un mòdul metàl·lic, construït en xapa galvanitzada, que 

permet la incorporació en el seu interior dels transformadors de tensió i intensitat que 

s'utilitzen per a donar els valors corresponents als comptadors de mesura d’energia. 

Per la seva constitució, aquesta cel·la pot incorporar els transformadors de cada tipus 

(tensió i intensitat), normalitzats en les distintes companyies subministradores 

d’electricitat. 

La tapa de la Cel·la compta amb els dispositius que eviten la possibilitat de contactes 

auxiliars, i permeten el segellat de la mateixa, per garantir la no manipulació de les 

connexions. 

 

Transformadors de mesura: 3 TT i 3 TI 

D’aïllament sec i construïts atenent a les corresponents normes UNE i CEI, amb les 

següents característiques: 
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• Transformadors d’intensitat 

Relació de transformació:   10-20/5 classe S connectat a 20/5 (A) 

Potencia:     15 VA  

Classe de precisió:    0,2 S 

Intensitat tèrmica:    80 In 

Sobreint. admissible en permanència: 1,2 In 

 

Aïllament 

tensió nominal [kV]:    36 

a frec. industrial (1 min) [kV]:  70 

a impuls tipus raig (1.2/50) [kV]:  170 

 

• Transformadors de tensió 

Relació de transformació:    27500/V3-110/V3 

Potencia:      25 VA  

Classe de precisió:     0,2 S 

Sobreintensitat admissible en permanència: 1,2 Vn 

Aïllament 

tensió nominal [kV]:    36 

a frec. industrial (1 min) [kV]:  70 

a impuls tipus raig (1.2/50) [kV]:  170 

 

6- Sortida a transformador: CGM-CML Interruptor-secc. 

Cel·la amb envolvent metàl·lica, fabricada per ORMAZABAL, formada per un mòdul 

de Vn=36 KV i In=400 A, i 420 mm d’ample per 850 mm de fons per 1800 mm d’alt i 

145 kg de pes. 

La cel·la CML d'interruptor-Seccionador, o cel·la de línia, està constituïda per un 

mòdul metàl·lic, amb aïllament i tall en SF6, que incorpora en el seu interior un 

embarrat superior de coure i una derivació amb un interruptor-Seccionador rotatiu 

amb capacitat de tall i aïllament, i posició de posada a terra dels cables d’escomesa 

inferior-frontal mitjançant borns endollables. Presenta també captadors capacitius per 

a la detecció de tensió en els cables d’escomesa. 
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Altres característiques constructives: 

Capacitat de ruptura:  400 A 

Intensitat de curtcircuit:  16 kA /40 kA 

Capacitat de tancament:  40 kA 

Comandament interruptor:  manual 

Caixó de control:   no 

 

Transformador 1 

Transformador trifàsic reductor de tensió, segons les normes citades en l’apartat 

1.1.1., amb neutre accessible en el secundari, de potència 1000kVA i refrigeració 

natural Oli de tensió primària 25KV i tensió secundària 420 V. 

 

 

Altres característiques constructives: 

Regulació en el primari:   ±2,5%, ±5% 

Tensió de curtcircuit (Ecc):  6%  

Grup de connexió:    Dyn11 

Protecció incorporada al trafo:  Termòmetre 

Volum líquid refrigerant (Oli)  < 600 l. 

 

VENTILACIÓ DEL TRANSFORMADOR 

La ventilació del transformador vindrà donada per la següent expressió per tal de 

dissipar l’efecte joule en tota paramenta elèctrica interior  del centre transformador; 

 

                Wcu + Wfe 

         Sr = ------------------------------- 

         0,24 · K · ( h ·∆T3 )1/2 

On;  

Wcu   pèrdues del coure del transformador (kW) 

Wfe  pèrdues del ferro del transformador (kW) 

K  coeficient en funció de les reixes d’entrada ( aprox. 0,35 i 0,40 ) 
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H  distància vertical entre les reixes d’entrada i sortida ( m ) 

∆T  augment de temperatura ( ºC ) 

Sr  Superfície mínima de les reixes d’entrada ( m2 ) 

 

I que per tant; 

 

                                         10,5 + 2 

         Sr = -------------------------------  = 1,81 m2 

         0,24 · 0,35 · ( 2 ·153 )1/2 

(*) la temperatura ambient exterior de càlcul ha estat de 40 ºC i la màxima en l’interior 

de 55 ºC 

1.9 POSTA A TERRA 

1.9.1 POSTA A TERRA 
Totes les parts metàl·liques no unides als circuits principals, de tots els aparells i 

equips instal·lats en el Centre de Transformació, s’uneixen a la terra de protecció: 

voltants de les cel·les i quadres de Baixa Tensió, reixes de protecció, carcassa dels 

transformadors, etc. , així com l’armadura de l’edifici (si aquest és prefabricat). No 

s’uniran, per contra, les reixes i portes metàl·liques del Centre, si són accessibles des 

de l’exterior. 

 

Totes les instal·lacions compliran amb el disposat en el vigent Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió i en el Reial decret 1663/2000 (article 12) sobre les 

condicions de posada a terra en instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa 

de baixa tensió. 

 

La instal·lació haurà de disposar d’una separació galvànica entre la xarxa de 

distribució de baixa tensió i les instal·lacions fotovoltaiques, bé sigui per mitjà d’un 

transformador d’aïllament o qualsevol altre mitjà que compleixi les mateixes funcions, 

amb base en el desenvolupament tecnològic. 
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Totes les masses de la instal·lació fotovoltaica, tant de la secció contínua com de 

l’alterna, estaran connectats a una única terra. Aquesta terra serà independent de la 

del neutre de l’empresa distribuïdora d’acord amb el Reglament de Baixa Tensió. Es 

connectarà una piqueta independent per aquesta finalitat. 

 

Segons el RBT: “quant la instal·lació receptora estigui acoblada a una xarxa de 

Distribució Pública que  tingui el neutre de posada a terra, l’esquema de connexió 

serà el TT i es connectaran les masses de la instal·lació i receptores a una terra 

independent de la del neutre de la xarxa de Distribució Pública”. També és necessari 

que: “Un punt d’alimentació, generalment el neutre, estigui connectat a terra i les 

masses de la instal·lació receptora Fotovoltaica estiguin connectades a una presa de 

terra separada de la presa de terra de l’alimentació”. 

 

En una connexió tipus TT les masses de la instal·lació estan connectades a un terra 

totalment independent de les del terra de la companyia distribuïdora d’energia. 

A més, els inversors utilitzats fan servir transformadors d’aïllament a la sortida per 

assegurar una separació galvànica total entre la instal·lació fotovoltaica i la xarxa de 

distribució. 

 

Para complir la legislació, totes les masses metàl·liques de la instal·lació FV han 

d’estar connectades a terra. 

 
Esquema tipus de la posta a terra 

1.9.2 TERRA DE SERVEI 
A fi d’evitar tensions perilloses en Baixa Tensió, a causa de faltes en la xarxa d’alta 
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Tensió, el neutre del sistema de Baixa Tensió es connecta a una presa de terra 

independent del sistema d’alta Tensió, de tal forma que no existeixi influència en la 

xarxa general de terra, per això s’utilitza un cable de coure aïllat (0,6/1 KV). 

1.9.3 DIMENSIONAMENT 
El dimensionament de la posta a terra està expressat en els càlculs. 

1.10 DIMENSIONAT DE LA INSTAL·LACIÓ DE DISTRIBUCIÓ 
En el present apartat es pretén determinar els elements elèctrics que permeten 

connectar la instal·lació fotovoltaica a la xarxa elèctrica. Considerant que els elements 

que composen la instal·lació elèctrica son, entre d’altres, conductors, proteccions, 

presa de terra, etc… 

 

Numero màxim de mòduls per ramal. 

Per determinar el número de mòduls fotovoltaics connectats en sèrie i en paral·lel  a 

l’inversor es necessari conèixer, entre d’altres, la intensitat i tensió màxima que 

suporta l’inversor, així com la intensitat de curtcircuit dels mòduls fotovoltaics. 

Seguint les recomanacions del fabricant es connectaran 27 unitats de mòduls no 

sobrepassant en cap moment el voltatge d’entrada màxima que es de 900 Vdc. 

Per una altra banda si considerem que la intensitat màxima suportada per l’inversor 

seleccionat és de 225 Adc. El número màxim de línees en paral·lel respon a la 

següent equació: 

 

SC

INV

I
INP=  

on: 

IINV és la intensitat màxima que pot suportar l’inversor (A) 

Isc és la intensitat de curtcircuit dels panels (A) 

Np és el número de línees en paral·lel. 
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Tenint en compte que la intensitat de curtcircuit dels mòduls és de 7,8 A  el resultat 

d’aplicar l’equació anterior és 28,84. Per tant el número màxim de línees en paral·lel 

és de 28. Si tenim en compte que la configuració dissenyada correspon a 27 mòduls 

en sèrie per 24 en paral·lel, que correspon a dir que tindrem una tensió 783 V i una 

intensitat 187,2 A, afirmant que  no se sobrepassa ni la tensió ni la intensitat màxima 

suportada per l’inversor.   

Per a realitzar el càlcul de línees, s’han tingut en compte les següents expressions 

generals: 

 

Intensitat en línees trifàsiques : 

ϕcos3 ⋅⋅
=

V
PI               on 

Intensitat en línees monofàsiques : 

 

ϕcos⋅
=

V
PI                     on  

  

Caiguda de tensió en línees trifàsiques: 

 

 

SVC
LPe
⋅⋅

⋅
=         on 

 

 Caiguda de tensió en línees monofàsiques : 

 

SVC
LPe
⋅⋅
⋅⋅

=
2

        on 

 

P Potència (W) 

V Tensió (V) 

P Potència (W) 

V Tensió  (V) 

L Longitud (m) 

C Conductivitat 

P Potència (W) 

V Tensió (V) 

P Potència (W) 

V Tensió  (V) 

L Longitud (m) 

C Conductivitat 
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Per el càlcul de les línees s’han tingut en compte la potencia, el tipus de receptor, la 

caiguda de tensió màxima permesa i els requeriments del Reglamento electrotècnic 

de baixa tensió. 

 

Càlculs del cablejat per ramal 

El disseny del generador fotovoltaic està previst que per cada ramal no pugui circular 

corrent procedents d’altres ramals. per tant, col·locarem un fusible de 15 A en cada 

polo (positivo i negatiu) de cada ramal, aquests fusibles estan situats en la caixa de 

distribució. En el càlcul de seccions hem tingut en compte que la corrent màxima 

admissible per conductor sigui superior a aquest valor, i que la màxima caiguda de 

tensió que existeixi entre el generador fotovoltaic i l’entrada l’inversor sigui superior al 

1%. Utilitzarem la següent formula:  

 

CUcdt
IccLSr

PMP

R

××
××

=
2

    on 

 

1.11 DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE MEDICIÓ PER AL SEGUIMENT DE 
PRODUCCIONS 

Les instal·lació complirà amb el disposat en el Reial decret 1663/2000 (article 10) 

sobre mesures i facturació d’instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa de 

baixa tensió, i el Reial Decret 1110/2007 sobre punts de mesura. 

 

A l’existir consums elèctrics en el mateix emplaçament que la instal·lació fotovoltaica, 

aquests és situaran en circuits independents dels circuits elèctrics de la instal·lació 

fotovoltaica i dels seus equips de mesura. La mesura de tals consums es realitzarà 

amb equips propis i independents, que serviran de base per a la seva facturació. El 

comptador de sortida tindrà capacitat de mesurar en els dos sentits, i, si no n’hi ha, es 

connectarà entre el comptador de sortida i l'interruptor general un comptador 

d’entrada. L’energia elèctrica que el titular de la instal·lació facturarà a l’empresa 

distribuïdora serà la diferència entre l’energia elèctrica de sortida i la d’entrada a la 

Icc Intensitat C.C (W) 

UPMP Tensió  (V) 

LR Longitud (m) 

C Conductivitat (m/O*mm2) 
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instal·lació fotovoltaica. En el cas d’instal·lació de dos comptadors no caldrà contracte 

de subministrament per a la instal·lació fotovoltaica. Tots els elements integrants de 

l’equip de mesura, tant els d’entrada com els de sortida de energia, seran precintats 

per l’empresa distribuïdora. L’instal·lador autoritzat només podrà obrir els precintes 

amb el consentiment escrit de l’empresa distribuïdora. No obstant això, en cas de 

perill poden retirar-se els precintes sense consentiment de l’empresa elèctrica; sent en 

aquest cas obligatori informar a l’empresa distribuïdora amb caràcter immediat. 

La col·locació dels comptadors i dels equips de mesura i en el seu cas dels dispositius 

de commutació horària que es poguessin requerir i les condicions de seguretat 

estaran d’acord amb la MIE BT corresponent. Els llocs dels comptadors s’hauran de 

senyalitzar de manera vistosa, de manera que l’assignació a cada titular de la 

instal·lació quedi patent sense lloc a confusió. A més, s’indicarà, per a cada titular de 

la instal·lació, si es tracta d’un comptador d’entrada d’energia procedent de l’empresa 

distribuïdora o d’un comptador de sortida d’energia de la instal·lació fotovoltaica. Els 

comptadors s’ajustaran a la normativa metrològica vigent (RD 889/2006 de 21 de 

juliol) i la seva precisió haurà de ser com mínim la corresponent a la de classe de 

precisió 2, regulada pel Reial decret 875/1984, de 28 de març, pel que s’aprova el 

Reglament per a l’aprovació de model i verificació primitiva de comptadors d’ús 

corrent (classe 2) en connexió directa, nova, a tarifa simple o a tarifes múltiples, 

destinades a la mesura de l’energia en corrent monofàsica o polifàsica de freqüència 

50 Hz. 

 

Els equips de comptatge es situaran en un punt de lliure accés al personal de Fecsa 

ENDESA, dins un armari metàl·lic i la temperatura de funcionament haurà d’estar 

compresa entre els 0 i 40 º C. El cablejat interior s’ha de realitzar en fil flexible de 

4mm2 per les intensitats i de 2,5 mm2 per les tensions. Està previst que estigui a la 

caseta on hi haurà l’inversor. 

 

La classificació dels punts de mesura i frontera, segons el RD 1110/2007, és tipus 3. 

 

La mesura de l’energia elèctrica es realitzarà mitjançant un quadre de comptadors 

connectat al secundari dels transformadors d’intensitat i de tensió de la cel·la de 

mesura. 
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Els conjunts de mesura estaran formats per la unió de mòduls de material aïllant de 

classe tèrmica A com a mínim, segons UNE 21305; complirà tot el que sobre el 

particular s’indica a la Norma UNE-EN 60439 (sèrie); tindran les condicions de 

resistència al foc d’acord amb la Norma UNE-EN 60695-2-1 (sèrie). Les tapes seran 

de material transparent resistent a les radiacions UV. Una vegada instal·lats, tindran 

un grau de protecció IP43 segons UNE 20324 i IK09 segons UNE-EN 50102. 

 

Les unitats funcionals que constitueixen aquests conjunts de mesura, son: 

- unitat funcional de comprovació ( Regletes de verificació ) 

- unitat funcional de mesura ( Comptadors principal i redundant ) 

- unitat funcional de telecomunicacions ( mòdem i protecció telefònica ) 

- unitat funcional d’alimentació i protecció 

1.12 LOCALS MULLATS. COMPLIMENT DE LA ITC-BT 030 
Al ser la instal·lació a l’aire lliure es considera la instal·lació amb condiciones 

ambientals extremes, si més no, exposades als condicionants climatològics. De 

manera que, complirem la ITC-BT 030 del reglament electrotècnic de baixa tensió. 

 

Canalitzacions elèctriques 

Les canalitzacions elèctriques són estanques i en els seus terminals i  connexions 

tenen el grau de protecció (IPX1) de la caiguda vertical de gotes d’aigua. Aquest 

requisit el compleix la canalització del cablejat elèctric. Tot el cablejat per dins una 

canonada de PVC enterrat des de les plaques fotovoltaiques fins al centre 

transformador. Les connexions, empalmes i derivacions es realitzaran en l’interior 

d’arquetes prefabricades estanques i accessibles per operaris per mitjà d’una tapa 

metàl·lica superficial. 

Els conductors tenen una tensió de 0,6/1 kV. 

Les canonades conductores seran aïllats en el seu extrem mitjançant amb espuma 

expansiva  de poliuretà per tal d’impedir l’entrada d’aigua i animals en l’interior de la 

canonada. 

 

Les arquetes de registres del connectors fan 0,50 x 0,50 metres i són de formigó 

prefabricat. 
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Les canonades de sobreprotecció enterrats són de 90 mm de diàmetre. 

 

Paramenta 

Les caixes de connexió, interruptor, preses de corrent, i tota l’aparementa utilitzada, 

haurà de presentar el grau de protecció corresponent a la caiguda vertical de gotes 

d’aigua IPX1. Les cobertes i parts accessibles als òrgans d’accionament són de 

plàstic ( els metàl·lics estan prohibits ). 

 

Temperatures elevades i temperatures baixes. 

Com que la instal·lació està situada en l’aire lliure, la instal·lació està sotmesa als 

condicionants climatològics. 

 

Per tal de minimitzar el seu efecte en la instal·lació elèctrica tota la instal·lació està 

enterrada, conduïda amb canonades de PVC de 90 mm tapats en els seus extrems 

amb espuma de poliuretà per tal d’impedir la entrada d’aigua i animals dins els 

conductes i que puguin deteriorar el cablejat. 

 

El centre de transformador està en una caseta d’obra prefabricada de mides i 

característiques definides en els plànols. Aquesta caseta d’obra prefabricada aïllar 

l’inversor i tota l’aparementa elèctrica de l’exterior, evitant l’acció dels agents 

meteorològics. 

 

 

Girona Agost 2008 

 

El tècnic autor 

 

 

 

David Pradas i Gené 

Enginyer Tècnic Industrial 

Núm. Col·legiat: 13.810 
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CAPÍTOL 2: CÀLCULS JUSTIFICATIUS 

2.1 JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT ELECTROTÈCNIC APLICABLE. 
CÀLCULS DE CIRCUITS 

Els càlculs i la seva operació segueixen el reglament electrotècnic actualment vigent. 

El criteri i el seu disseny ja s’ha explicat en el punt 1, de manera que ara calculem els 

circuits de la instal·lació. 

Càlculs 1. circuits sortints de les plaques. Mirar l’esquema unifilar per tal de 

comprendre millor els circuits 

Caixa de
conex. Linea Mod.FV

(cant.)
Longitud

 (m)

Potencia 
nominal
unitaria 

(W)

Tensió 
nominal 
unitària 

(V)

Intensitat 
curt

circuït
(A)

Intensitat 
nominal 
unitària 

(A)

Potència
Total 
(W)

Tensió 
Total 
(V)

Intensitat
Total 
(A)

Secció 
Teòrica
(mm2)

Secció 
adoptada

(mm2)

Caiguda 
de 

tensió (V)

Caigua de 
tensió 

Absoluta 
(%)

Potència 
perduda

(W)

CC1 Lcc 1 27 8,00 165,00 23,00 7,80 7,20 4.455,00 621,00 7,20 0,36 6,00 0,37 0,06 22,60
CC1 Lcc 2 27 8,00 165,00 23,00 7,80 7,20 4.455,00 621,00 7,20 0,36 6,00 0,37 0,06 22,60
CC1 Lcc 3 27 9,00 165,00 23,00 7,80 7,20 4.455,00 621,00 7,20 0,40 6,00 0,42 0,07 25,42
CC1 Lcc 4 27 9,00 165,00 23,00 7,80 7,20 4.455,00 621,00 7,20 0,40 6,00 0,42 0,07 25,42
CC1 Lcc 5 27 21,00 165,00 23,00 7,80 7,20 4.455,00 621,00 7,20 0,94 6,00 0,98 0,16 59,32
CC1 Lcc 6 27 21,00 165,00 23,00 7,80 7,20 4.455,00 621,00 7,20 0,94 6,00 0,98 0,16 59,32
CC1 Lcc 7 27 23,00 165,00 23,00 7,80 7,20 4.455,00 621,00 7,20 1,03 6,00 1,07 0,17 64,97
CC1 Lcc 8 27 23,00 165,00 23,00 7,80 7,20 4.455,00 621,00 7,20 1,03 6,00 1,07 0,17 64,97
CC1 Lcc 9 27 23,00 165,00 23,00 7,80 7,20 4.455,00 621,00 7,20 1,03 6,00 1,07 0,17 64,97
CC1 Lcc 10 27 23,00 165,00 23,00 7,80 7,20 4.455,00 621,00 7,20 1,03 6,00 1,07 0,17 64,97
CC1 Lcc 11 27 45,00 165,00 23,00 7,80 7,20 4.455,00 621,00 7,20 2,02 6,00 2,09 0,34 127,11
CC1 Lcc 12 27 45,00 165,00 23,00 7,80 7,20 4.455,00 621,00 7,20 2,02 6,00 2,09 0,34 127,11
CC1 Lcc 13 27 67,00 165,00 23,00 7,80 7,20 4.455,00 621,00 7,20 3,01 6,00 3,11 0,50 189,26
CC1 Lcc 14 27 67,00 165,00 23,00 7,80 7,20 4.455,00 621,00 7,20 3,01 6,00 3,11 0,50 189,26
CC1 Lcc 15 27 45,00 165,00 23,00 7,80 7,20 4.455,00 621,00 7,20 2,02 6,00 2,09 0,34 127,11
CC1 Lcc 16 27 45,00 165,00 23,00 7,80 7,20 4.455,00 621,00 7,20 2,02 6,00 2,09 0,34 127,11
CC1 Lcc 17 27 25,00 165,00 23,00 7,80 7,20 4.455,00 621,00 7,20 1,12 6,00 1,16 0,19 70,62
CC1 Lcc 18 27 25,00 165,00 23,00 7,80 7,20 4.455,00 621,00 7,20 1,12 6,00 1,16 0,19 70,62
CC1 Lcc 19 27 26,00 165,00 23,00 7,80 7,20 4.455,00 621,00 7,20 1,17 6,00 1,21 0,19 73,44
CC1 Lcc 20 27 26,00 165,00 23,00 7,80 7,20 4.455,00 621,00 7,20 1,17 6,00 1,21 0,19 73,44
CC1 Lcc 21 27 37,00 165,00 23,00 7,80 7,20 4.455,00 621,00 7,20 1,66 6,00 1,72 0,28 104,51
CC1 Lcc 22 27 37,00 165,00 23,00 7,80 7,20 4.455,00 621,00 7,20 1,66 6,00 1,72 0,28 104,51
CC1 Lcc 23 27 37,00 165,00 23,00 7,80 7,20 4.455,00 621,00 7,20 1,66 6,00 1,72 0,28 104,51
CC1 Lcc 24 27 37,00 165,00 23,00 7,80 7,20 4.455,00 621,00 7,20 1,66 6,00 1,72 0,28 104,51
CC2 Lcc 25 27 49,00 165,00 23,00 7,80 7,20 4.455,00 621,00 7,20 2,20 6,00 2,28 0,37 138,41
CC2 Lcc 26 27 49,00 165,00 23,00 7,80 7,20 4.455,00 621,00 7,20 2,20 6,00 2,28 0,37 138,41
CC2 Lcc 27 27 61,00 165,00 23,00 7,80 7,20 4.455,00 621,00 7,20 2,74 6,00 2,83 0,46 172,31
CC2 Lcc 28 27 61,00 165,00 23,00 7,80 7,20 4.455,00 621,00 7,20 2,74 6,00 2,83 0,46 172,31
CC2 Lcc 29 27 28,00 165,00 23,00 7,80 7,20 4.455,00 621,00 7,20 1,26 6,00 1,30 0,21 79,09
CC2 Lcc 30 27 28,00 165,00 23,00 7,80 7,20 4.455,00 621,00 7,20 1,26 6,00 1,30 0,21 79,09
CC2 Lcc 31 27 29,00 165,00 23,00 7,80 7,20 4.455,00 621,00 7,20 1,30 6,00 1,35 0,22 81,92
CC2 Lcc 32 27 29,00 165,00 23,00 7,80 7,20 4.455,00 621,00 7,20 1,30 6,00 1,35 0,22 81,92
CC2 Lcc 33 27 41,00 165,00 23,00 7,80 7,20 4.455,00 621,00 7,20 1,84 6,00 1,90 0,31 115,81
CC2 Lcc 34 27 41,00 165,00 23,00 7,80 7,20 4.455,00 621,00 7,20 1,84 6,00 1,90 0,31 115,81
CC2 Lcc 35 27 53,00 165,00 23,00 7,80 7,20 4.455,00 621,00 7,20 2,38 6,00 2,46 0,40 149,71
CC2 Lcc 36 27 53,00 165,00 23,00 7,80 7,20 4.455,00 621,00 7,20 2,38 6,00 2,46 0,40 149,71
CC2 Lcc 37 27 65,00 165,00 23,00 7,80 7,20 4.455,00 621,00 7,20 2,92 6,00 3,02 0,49 183,61
CC2 Lcc 38 27 65,00 165,00 23,00 7,80 7,20 4.455,00 621,00 7,20 2,92 6,00 3,02 0,49 183,61
CC2 Lcc 39 27 77,00 165,00 23,00 7,80 7,20 4.455,00 621,00 7,20 3,45 6,00 3,58 0,58 217,50
CC2 Lcc 40 27 77,00 165,00 23,00 7,80 7,20 4.455,00 621,00 7,20 3,45 6,00 3,58 0,58 217,50
CC2 Lcc 41 27 89,00 165,00 23,00 7,80 7,20 4.455,00 621,00 7,20 3,99 6,00 4,13 0,67 251,40
CC2 Lcc 42 27 89,00 165,00 23,00 7,80 7,20 4.455,00 621,00 7,20 3,99 6,00 4,13 0,67 251,40
CC2 Lcc 43 27 101,00 165,00 23,00 7,80 7,20 4.455,00 621,00 7,20 4,53 6,00 4,69 0,76 285,30
CC2 Lcc 44 27 101,00 165,00 23,00 7,80 7,20 4.455,00 621,00 7,20 4,53 6,00 4,69 0,76 285,30
CC2 Lcc 45 27 113,00 165,00 23,00 7,80 7,20 4.455,00 621,00 7,20 5,07 6,00 5,25 0,84 319,19
CC2 Lcc 46 27 113,00 165,00 23,00 7,80 7,20 4.455,00 621,00 7,20 5,07 6,00 5,25 0,84 319,19
CC2 Lcc 47 27 125,00 165,00 23,00 7,80 7,20 4.455,00 621,00 7,20 5,61 6,00 5,80 0,93 353,09
CC2 Lcc 48 27 125,00 165,00 23,00 7,80 7,20 4.455,00 621,00 7,20 5,61 6,00 5,80 0,93 353,09

 

Les pèrdues de potència en la xarxa de distribució és de 6.762’37 w 
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Caixa de
connexions

Línea
Mod.FV
(cant.)

Longitud
 (m)

Potència 
nominal
unitaria 

(W)

Tensió 
nominal 
unitaria 

(V)

Intensitat 
corto 

circuito 
(A)

Intensitat 
nominal 
unitaria 

(A)

Potència
Total 
(W)

Tensió 
Total 
(V)

Intensitat
Total 
(A)

Secció 
Teórica
(mm2)

Secció 
adoptada

(mm2)

Caida de 
tensión (V)

Caida de 
tension 

Absoluta 
(%)

Potencia 
perdida

(W)

CC1 LCC1- 1 324 10,00 165,00 23,00 7,80 7,20 53.460,00 621,00 93,60 5,38 95,00 0,03 0,00 1,78
CC1 LCC1- 2 324 10,00 165,00 23,00 7,80 7,20 53.460,00 621,00 93,60 5,38 95,00 0,03 0,00 1,78
CC2 LCC2- 1 324 20,00 165,00 23,00 7,80 7,20 53.460,00 621,00 93,60 10,77 95,00 0,06 0,01 3,57
CC2 LCC2- 2 324 20,00 165,00 23,00 7,80 7,20 53.460,00 621,00 93,60 10,77 95,00 0,06 0,01 3,57

  

Càlculs dels conductors de corrent contínua des de les caixes de connexió fins els 

inversores. Les pèrdues en la connexió fins a l’inversor són de 10,60 w 

 

Línea Potència Coefic. Coefic. Potència Tensió Longit. Secció
(kW) Receptor Simult. Total (kW) (V) (mts.) (A) Fase tipus tens. aisl. conducció

L0 100.147 1,00 1 100.147 400 2 171,47 95 RZ1-K 0,6/1kV Safata/Emp.

Característiques conductor

Linia general d'alimentació

Denominació Intensitat

  

Càlculs dels conductors de corrent alterna des de l’inversor al transformador. Les 

pèrdues per efecte joule són del 5’2% per tant la potència inoculada al centre 

transformador és de 94’939 kw 

2.2 VENT. FONAMENTS, SUPORTS I ESTRUCTURES 
La solució estructural adoptada es pot resumir principalment en els següents punts: 

 

 Els fonaments de l’estructura metàl·lica es resoldran recolzant-la sobre 

sabates, a base de formigó H-250, amb armadura a base de barres corrugades 

d’acer AEH 500 S de límit elàstic 5.100 kg/cm². La tensió considerada sobre el 

terreny és de 20 kg/m² (terrenys coherents). 

 L’estructura és metàl·lica a base d’acer A42b, amb perfils quadrats segons 

plànols. 

 

Accions en l’estructura 

En la taula 1 es mostren les accions a tenir en compte en el present Projecte. 

Taula 1: Accions en el Projecte 

Tipus d’acció Magnitud 
[kg/m²] 

Justificació 

Pes propi variable Segons perfil metàl·lic 
Pes plaques 15,4 kg/placa Segons dades del fabricant 
Pes tornilleria 2,7 kg/placa Segons dades del fabricant 

Vent 10 kg/m² Segons CTE DB SE AE 
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El pes propi de la perfileria s’ha introduït como una càrrega lineal addicional en les 

corretges. Els pesos per metre lineal de cada element, s’han calculat a partir de les 

seves dimensions i densitats. 

Sobre l’estructura actua, a més a més, la càrrega de vent: pressió dinàmica per 

edificacions d’altura entre 0 i 10 m, W = 10 kg/m². 

No s’han tingut en compte les càrregues tèrmiques ja que no és necessari per a les 

seves dimensions, al tenir juntes de dilatació que compleixin l’indicat en l’article 6.1 de 

la Norma NBE-AE-88. 

El formigó que s’haurà d’emprar en la construcció serà l’indicat en la taula 2 segons la 

seva matrícula. 

Taula 2: Descripció del formigó per armar 

Destinació Matrícula 

Fonaments HA-25/B/20/lla 

 

• Formigó per armar en estructura fck = 25 N/mm2 (250 kp/cm2). 

• Consistència plàstica en formigó vist i tova en la resta. 

• Grandària màxima d’àrid 20 cm. 

• Contingut de ciment: 

 Ambient lla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  275 kg/m3 

 Ambient llb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300 kg/m3 

• Relació aigua/ciment: 

 Ambient lla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,60  

 Ambient llb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,55  

• Característiques mecàniques: 

 Els diagrames de càlcul del formigó són els de la EHE. 

 El mòdul de deformació longitudinal és: 

   

 Essent: 

  E = 19.000 fck   per a deformacions instantànies 

3 ,8500 jfcmE j =
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  E = 2/3 × 19.000 fck   per a deformacions diferides. 

Els valors de retracció, fluència i mòdul de Poisson i de dilatació tèrmica són els 

definits en l’EHE. 

 

Assentament màxim tolerable: 50 mm.  

 

Amb les següents característiques: 

 

• Resistència de càlcul: Serà el límit elàstic minorat per 1,3 o 1,5 segons es tracti 

de càrregues permanents o sobrecàrregues. 

• Tipus d’acer S275 JR (A 42b). 

• Constants elàstiques: les indicades en el CTE DB SE A. 

• Coeficient de dilatació tèrmica: α = 1,2 x 10-5. 

 

COEFICIENTS DE SEGURETAT 

Tots els elements estructurals s’han calculat front als estats límits últims d’equilibri, 

esgotament o ruptura, inestabilitat o de vinclament, adherència, empenta i fatiga, i 

front als estats límits de servei per la deformació. 

Els coeficients de seguretat front als estats límits últims han estat: 

 

 Coeficients de minoració de resistències: 

 Coeficient de minoració del formigó    1,50 

 Coeficient de minoració de l’acer per armar   1,15 

 Coeficient de minoració de l’acer laminat   1,00 

 Coeficients de majoració d’accions: 

o Formigó armat:    γf = 1,6 

o Acer laminat:    γs = 1,5 

 

El mètode de càlcul emprat per al dimensionament dels diferents elements que 

conformen l’estructura es realitza mitjançant la discretització en elements tipus barra, 

emparrillats de barres i nusos. 
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L’estructura és metàl·lica galvanitzat. En els plànols hi ha les seves dimensions i 

característiques físico-químiques, així com els suports i  

 

S’adjunten al final d’aquest annex els càlculs de la fonamentació que aguanten les 

estructures metàl·liques. Estan realitzats mitjançant programa informàtic metall 3D. 

2.3 TEMPERATURA. INCIDÈNCIA EN ELS DIFERENTS ELEMENTS 
ELÈCTRICS 

CABLEJAT 

Com que la instal·lació està situada en l’aire lliure, la instal·lació està sotmesa als 

condicionants climatològics. 

 

Per tal de minimitzar el seu efecte en la instal·lació elèctrica tota la instal·lació està 

enterrada, conduïda amb canonades de PVC de 90 mm tapats en els seus extrems 

amb espuma de poliuretà per tal d’impedir la entrada d’aigua i animals dins els 

conductes i que puguin deteriorar el cablejat. 

 

PLAQUES SOLARS 

Les plaques solars, inevitablement estan exposades a la temperatura per escalfament 

del sol. La incidència en aquest element és que per rendiment de generació 

d’electricitat per sobreescalfament de la placa, però no deixar pas de funcionar. És 

una incidència inevitable, però no remarcable, perquè afecta al rendiment de la placa 

però no a la instal·lació. En general es pot considerar  que les pèrdues per 

temperatura de la incidència de la llum del sol sobre la placa és del 3,5% dels 

rendiments donats pel fabricant. 

 

CENTRE TRANSFORMADOR 

El centre de transformador no supera els 40 ºC de temperatura. 

 

La ventilació del transformador vindrà donada per la següent expressió per tal de 

dissipar l’efecte joule en tota paramenta elèctrica interior  del centre transformador; 

 

                Wcu + Wfe 
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         Sr = ------------------------------- 

         0,24 · K · ( h ·∆T3 )1/2 

On;  

Wcu   pèrdues del coure del transformador (kW) 

Wfe  pèrdues del ferrro del transformador (kW) 

K  coeficient en funció de les reixes d’entrada ( aprox. 0,35 i 0,40 ) 

H  distància vertical entre les reixes d’entrada i sortida ( m ) 

∆T  augment de temperatura ( ºC ) 

Sr  Superfície mínima de les reixes d’entrada ( m2 ) 

 

I que per tant; 

                                         10,5 + 2 

         Sr = -------------------------------  = 1,81 m2 

         0,24 · 0,35 · ( 2 ·153 )1/2 

 

(*) la temperatura ambient exterior de càlcul ha estat de 40 ºC i la màxima en l’interior 

de 55 ºC. 

 

La superfície mínima de ventilació serà de 1,81 m2 i si es mira els plànols del centre 

transformador aquesta ventilació serà superior de manera que mai sobrepassarà la 

temperatura màxima de 40ºC determinada pel fabricant en condicions normal de 

treball. 

El rendiment de l’inversor segons la seva temperatura és aquest 

 



Pla Especial Urbanístic d’Instal·lació de Parc Fotovoltaic a Taialà (el Gironès)  

 

IEDES ELECTRICA S.L.  Avd França, núm. 10 Sant Julià de Ramis, iedes@iedes.com                       telf. 972.17.15.37  

47

2.4 XARXES DE POSADES A TERRA. CÀLCUL DELS VALORS DE POSADA A 
TERRA I JUSTIFICACIÓ DE LES DISTÀNCIES PER EVITAR UN POSSIBLE 
ACOBLAMENT ENTRE ELLES 

 

investigació de les característiques del sòl 

Segons la investigació prèvia del terreny on s’instal·larà aquest Centre de 

Transformació, es determina una resistivitat mitja superficial = 100 Ohm. 

 

determinació de les corrents màximes de posta a terra i temps màxim corresponent 

d’eliminació de defecte 

Segons les dades de la xarxa proporcionats per la companyia distribuïdora el temps 

màxim d’eliminació del defecte és de 0.62 s. Els valors de K i N per a calcular la tensió 

màxima de contacte aplicada segons MIE-RAT 13 en el temps de defecte 

proporcionat per la Companyia són: 

K = 72 i n = 1, i Un = 25.000V 

 

Per altra banda, els valors de la impedància de posada a terra del neutre, 

corresponen a: 

 

Rn = O Ω i  Xn =32 Ω 

 

L’aïllament de les instal·lacions de baixa tensió del C.T. seran de 10.000 V 
 

Ubt = 10.000 V 

 

La intensitat de defecte calculada és superior a 100 Ampers, el que permetrà que 

pugui ser detectada per les proteccions normals. 

 

Amb aquestes dades, es passa a determinar la resistència de posada a terra màxima i 

intensitat de defecte, amb les següents condicions: 

 

Id ·Rt  ≤ Ubt  

Id > 100 
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                    Un 

   Ip = -------------------------------------- 

         1,732  x  ( (Rt + Rn2 )+ Xn2 )1/2 

 Obtenim els següents resultats: 

Rt = 16 Ω 

Id = 403,4 A 

disseny preliminar de la instal·lació de terra 

* TERRA DE PROTECCIÓ, 

Es connectaran a aquest sistema les parts metàl·liques de la instal·lació que no 

estiguin en tensió normalment però puguin estar-ho a conseqüència d’avaries o 

causes fortuïtes, tals com el xassís i els bastidors dels aparells de maniobra, 

envoltants metàl·liques de les cabines prefabricades i carcasses dels transformadors. 

Per als càlculs a realitzar emprarem les expressions i procediments, segons el 

"Mètode de càlcul i projecte d’instal·lacions de posada a terra per a centres de 

transformació de tercera categoria", conforme a les característiques del centre de 

transformació objecte del present càlcul sent, entre unes altres, les següents: 

 

Per a la terra de protecció optarem per un sistema de les característiques que 

s’indiquen a continuació: 

 

- Identificació: codi 60-25/5/42 del mètode de càlcul de terres de UNESA. 

- Paràmetres característics: 

Kr = 0.090 Ω/( Ω *m).  

Kp = 0,0202 V/( Ω *m*A).  

Kc = 0.0442 V/( Ω *m*A). 

Descripció: 

Estarà constituïda per 11 piques col·locades en cada vèrtex del Centre unides per un 

conductor de coure nu de 50 mm2 de secció. 

 

Les piques tindran un diàmetre de 14 mm, i una longitud de 11 m. S’enterraran 

verticalment a una profunditat de 0.5 m. 

 

Nota: es poden utilitzar altres configuracions sempre que els paràmetres Kr i Kp de la 
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configuració escollida siguin inferiors o iguals als indicats en el paràgraf anterior. 

 

* TERRA DE SERVEI. 

Es connectarà a aquest sistema el neutre del transformador, així com la terra dels 

secundaris dels transformadors de tensió i intensitat de la Cel·la de mesura. 

Les característiques de les piques seran les mateixes que les indicades per a la terra 

de protecció. La configuració escollida es descriu a continuació: 

 

- Identificació: codi 5/42 del mètode de càlcul de terres de UNESA. 

- Paràmetres característics: 

Kr = 0.104 Ω /( Ω *m). 

- Descripció: 

 

Estarà constituïda per 4 piques en filera unides per un conductor horitzontal de coure 

nu de 50 mm2  de secció. 

 

Les piques tindran un diàmetre de 14 mm. i una longitud de 11 m. S’enterraran 

verticalment a una profunditat de 0.5 m. i la separació entre cada pica i la següent 

serà de 7 m dimensió que haurà d’haver disponible en el terreny. 

 

Nota: es poden utilitzar altres configuracions sempre que els paràmetres Kr i Kp de la 

configuració escollida siguin inferiors o iguals als indicats en el paràgraf anterior. 

 

La connexió des del Centre fins la primera pica es realitzarà amb cable de coure aïllat 

de 0.6/1 KV protegit contra mals mecànics. 

 

El valor de la resistència de posada aterra d’aquest elèctrode deurà ser inferior a 37 

w. Amb aquest criteri s’aconsegueix que un defecte a terra en una instal·lació de 

Baixa Tensió protegida contra contactes indirectes per un interruptor diferencial de 

sensibilitat 1.000 mA., no ocasioni en l’elèctrode de posada a terra una tensió superior 

a 24 Volts (=37 x 0,650). 

 

Existirà una separació mínima entre les piques de la terra de protecció i les piques de 
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la terra de servei a fi d’evitar la possible transferència de tensions elevades a la xarxa 

de Baixa Tensió. Aquesta separació està calculada en aquest apartat més endavant. 

 

càlcul de la resistència del sistema de terres 

* TERRA DE PROTECCIÓ 

Per al càlcul de la resistència de la posada a terra de les masses del Centre (R'T), 

intensitat i tensió de defecte corresponent (I'd, Ud), utilitzarem les següents fórmules: 

 

Resistència del sistema de posta a terra Rt: 

R't = Kr' · σ 

 

Intensitat de defecte, I'd: 

                    Un 

   I’d = -------------------------------------- 

         1,732  ·  ( (R’t + Rn2 )+ Xn2 )1/2 

 

- Tensió de defecte, Ud: 

Ud = I'd · R't , 

 

Essent: 

σ = 100 Ω m 

Kr = 0,090 Ω /( Ω m) 

 

s’obtenen els següents resultats: 

R't = 9 Ω 

I'd = 434,2 A 

Ud = 3.908 V 

 

* TERRA DE SERVEI 

Rt = Kr · σ = 0.104 · 100 = 10.4 Ω 

que veiem que és inferior a 37 Ω 
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investigació de tensions transferibles a l’exterior 

Al no existir mitjans de transferència de tensions a l’exterior no es considera necessari 

un estudi previ per a la seva reducció o eliminació. 

 

No obstant, amb l’objecte de garantir que el sistema de posada a terra de servei no 

abast tensions elevades quan es produeix un defecte, existirà una distància de 

separació mínima Dmín, entre els elèctrodes dels sistemes de posada a terra de 

protecció i de servei, determinada per l’expressió: 

      σ · I’d 

         Dmin = ------------------ 

                2.000 · π 

amb: 

σ = 100 Ω.m.  

I'd = 434,2 A. 

 

obtenim el valor de la distància: 

 

Dmin =6,91 m 

 

 

Girona, Agost del 2.008 

 

 

 

El tècnic autor 

 

 

 

 

David Pradas i Gené 

Enginyer Tècnic Industrial 

Núm. Colegiat: 13.810 
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CAPÍTOL 3: PRESSUPOST. FINANCIACIÓ. ESTUDI DE VIABILITAT I ECONÒMIC 

 

FINANCIACIÓ 

 

La financiació ve donada per l’empresa que demana la concessió de la instal·lació 

fotovoltaica i el banc que ha dipositat els avals en el departament d’economia i 

finances i que acompanya tota la documentació annexa al projecte de presentació a 

l’autoritat competent. 

 

ESTUDI DE VIABILITAT 

Els elements que intervenen en el càlcul de la rendibilitat són els que segueixen a 

continuació: 

 

- Inversió: totalitat del cost de la instal·lació, inclòs el projecte i els tràmits 

administratius. (6.720.000  €) 

 

- Venta d’energia: Quantitat cobrada anualment en concepte de venta privada de la 

energia elèctrica d’origen solar tenint en compte l’increment anual 1,4 % de la 

mateixa. (Retribució inicial = 0,440381 €Kw) 

- Costos: conjunt de costos que suposi la gestió i explotació de la coberta fotovoltaica. 

En aquest concepte es contemplen costos com emissió de factures, elaboració de les 

liquidacions d’IVA., pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil sobre el valor de la 

instal·lació, manteniment preventiu i correctiu és ha considerant increment anual de 1 
%. (Costos inicials = 3.000 €) 
 
- Ingressos i costos: és la diferencia entre la quantitat rebuda de la venta de la energia 

menys els costos anuals generats. 

 

En la taula següent s’adjunta la previsió d’ingressos, costos i benefici per al càlcul del 

període de retorn de la inversió: 
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Any Inversió Venda energia costos Ingressos/costos Benefici
0 6.720.000 -6.720.000 -6.720.000
1 650.448,78 3.000,00 647.448,78 -6.072.551,22
2 659.555,06 3.030,00 656.525,06 -5.416.026,16
3 668.788,83 3.060,30 665.728,53 -4.750.297,62
4 678.151,88 3.090,90 675.060,97 -4.075.236,65
5 687.646,00 3.121,81 684.524,19 -3.390.712,46
6 697.273,05 3.153,03 694.120,02 -2.696.592,44
7 707.034,87 3.184,56 703.850,31 -1.992.742,13
8 716.933,36 3.216,41 713.716,95 -1.279.025,18
9 726.970,43 3.248,57 723.721,86 -555.303,32

10 737.148,01 3.281,06 733.866,96 178.563,63
11 747.468,08 3.313,87 744.154,22 922.717,85
12 757.932,64 3.347,01 754.585,63 1.677.303,48
13 768.543,69 3.380,48 765.163,22 2.442.466,70
14 779.303,31 3.414,28 775.889,03 3.218.355,73
15 790.213,55 3.448,42 786.765,13 4.005.120,86
16 801.276,54 3.482,91 797.793,63 4.802.914,49
17 812.494,41 3.517,74 808.976,68 5.611.891,17
18 823.869,33 3.552,91 820.316,42 6.432.207,59
19 835.403,51 3.588,44 831.815,06 7.264.022,65
20 847.099,15 3.624,33 843.474,83 8.107.497,48
21 858.958,54 3.660,57 855.297,97 8.962.795,46
22 870.983,96 3.697,18 867.286,79 9.830.082,24  

Tal i com es pot apreciar en la taula anterior el període de retorn aproximat de la 

instal·lació són 9 anys. (TIR = 9 anys) 

PLA D’EXECUCIÓ 

Preparació 10 mesos 

Tanca del camp:    2 dies 

Formigó fonamentació:   15 dies 

Instal·lació estructures:   3 setmanes 

Instal·lació plaques fotovoltaiques: 2 setmanes 

 

 

Girona Agost 2008 

El tècnic autor 

David Pradas i Gené 

Enginyer Tècnic Industrial 

Núm. Colegiat: 13.810 



Pla Especial Urbanístic d’Instal·lació fotovoltaica a Taialà (el Gironès ) 

 

IEDES ELECTRICA  S.L.  Avd França, núm. 10 Sant Julià de Ramis, iedes@iedes.com                      telf. 972.17.15.37 

1

 
 
 

 
 
 
 
PROMOTOR:    IEDES ELECTRICA S.L 

 
EMPLAÇAMENT:    Can Rebaixí 

Parcel·la 29; Polígon 16 

      GIRONA (El Gironès) 

POTÈNCIA INSTAL·LADA  1.000 KW ( NOMINALS ) 

 

 

 

 

 

 ANNEX II:DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 

 

 “Can Rebaixí, Girona “ 
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FOTO 1. VISIÓ DES DEL PUNT MÉS BAIX DE LA FINCA  

 
FOTO 2. DE LA 1a ESPONA, ES VEU L’ACCÉS. CAN REBAIXÍ A L’ESQUERRA  
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FOTO 3: FOTO DES DE DALT DEL CAMP 

 

 

 
FOTO 4: LÍMIT SUPERIOR AMB EL BOSC. EST DE LA FINCA 
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FOTO 5:  ACCÉS AL CAMP. VISIÓ DE LES ESPONES EXISTENTS 

 
FOTO 6 VISIÓ DE BAIX. ON ES POT APRECIAR EL REBAIX A REALITZAR EN LA 

TERRASSA MÉS BAIXA. 
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FOTO 7: VISIÓ EN DIRECCIÓ SUD-OEST 
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CAPÍTOL 1: PROPOSTA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA 

1.1 ANTECEDENTS 
La empresa Iedes Elèctrica S.L. amb domicili social a Avd de França núm. 10 de la 

població de Sant Julià de Ramis, Comarca del Gironès redacta la següent  

documentació “Estudi d’Impacte d’Integració Paisatgística d’una instal·lació 

fotovoltaica, Can Rebaixí, Girona”. 

1.2 JUSTIFICICIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE 
L’objecte del present document es donar compliment a totes les normes urbanístiques 

i tècniques que li són d’aplicació al camp solar per tal d’obtenir els permisos 

corresponents i poder executar la el camp fotovoltaic. 

1.3 SOLUCIÓ ADOPTADA 
La solució adoptada de generació d’energia es farà mitjançant plaques solar 

fotovoltaiques instal·lades sobre una estructura metàl·lica amb un fonament de 

formigó armat per aguantar el conjunt de l’estructura metàl·lica format per aquesta 

estructura i els panels solars.  

 

Les plaques estaran connectades entre si mitjançant cablejat elèctric. L’energia 

elèctrica obtinguda serà conduïda a la xarxa de la companyia elèctrica mitjançant una 

escomesa. Tota la instal·lació elèctrica de cablejat es farà amb conducció soterrada, 

per una millor protecció. 

 

La solució adoptada integra tots els informes preceptius que acompanyen la 

documentació del pla especial, d’acord a la normativa vigent d’urbanisme de 

Catalunya. 

1.4 NORMATIVA  D’APLICACIÓ 
La normativa d’aplicació  és la següent;  

• Decret 351/1987, de 23 de novembre, pel qual es determinen els procediments 
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administratius aplicables a les instal·lacions elèctriques. 

• Reial Decret 2224/98 que estableix el certificat de professionalitat de 

l’ocupació d’instal·lador o fonts d’energia renovables, residus i cogeneració 

• Reial Decret 3490/2000 en que es fixa el cost de la 1a verificació de la 

instal·lació fotovoltaica connectada a la xarxa. 

• Resolució de la Direcció General de política energètica i mines que s’estableix 

el model de contracte i factura, així com l’esquema unifilar d’una instal·lació 

fotovoltaica connectada a la xarxa ( BOE 148, 21-06-01) 

• Reial Decret 841/2002 del 2 d’agost que es regula per instal·lacions de 

producció d’energia elèctrica en règim especial la seva incentivació en el 

mercat de producció, determinades obligacions d’informació de les seves 

previsions de producció, i l’adquisició pels seus comercialitzadors de l’energia 

elèctrica produïda. 

• Normativa de FECSA-ENDESA 

• Vademècum FECSA-ENDESA 

• Normes particulars i de normalització de Cia. subministradora d’energia 

elèctrica. 

• Condicions imposades pels organismes públics afectats i ordenances 

municipals. 

• Reial decret 3275/1982 del 12 de novembre sobre condicions tècniques i 

garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de 

transformació, així com les ordres del 6 de juliol de 1984, de 18 d’octubre de 

1984 i de 27 de novembre de 1987 que s’aprova i actualitza les instruccions 

tècniques complementàries sobre aquest reglament. 

• Ordre del 10 de març de 2000, modificant ITC MIE RAT a les Centrals 

Elèctriques, subestacions i centres de transformació 

• RD 3151/1968 de 28 de novembre en s’aprova el reglament tècnic de línees 

àrees d’alta tensió 

• Recomanacions UNESA 

• Normes UNE 

• Mètode de càlcul i document d’instal·lacions de posada a terra per centres de 

transformació connectats a xarxa de 3a categoria, UNESA 
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• Decret 308/1996, de 2 de setembre, pel qual s’estableix el procediment 

administratiu per a l’autorització de les instal·lacions de producció d’energia 

elèctrica en règim especial. 

• Llei 54/1997 de 27 de novembre del Sector Elèctric. 

• Reial decret 2818/1998 de 23 de desembre sobre producció d’energia elèctrica 

per recursos o fonts d’energies renovables, residus i cogeneració. 

• Decret 842/2002 de 2 d’agost pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de 

Baixa Tensió. 

• Reial Decret Llei 6/1999 de mesures urgents de liberalització i increment de la 

competència. 

• Resolució de la Direcció General de Política Energètica i Mines, de 31 de maig 

de 2001, per la que es determina el model de contracte tipus i el model de 

factura per a instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa de 

baixa tensió. 

• Reial Decret Llei 6/2000, de 23 de juny, de mesures urgents d’intensificació de 

la competència en mercats de béns i serveis. 

• Reial decret 1663/2000 de 29 de setembre, sobre connexió d’instal·lacions 

fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió. 

• Reial Decret 1110/2007 sobre punts de mesura. 

• Reial decret 1955/2000 d'1 de desembre, pel que es regulen les activitats de 

transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments 

d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica. 

• Reial Decret 436/2004, sobre la metodologia per l’actualització i sistematització 

del règim jurídic econòmic de l’activitat de producció d’energia elèctrica en 

règim especial. 

• Decret 352/2001, sobre procediment administratiu aplicable a les instal·lacions 

d’energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica. 

• Reial Decret 1955/2000, de 1 de desembre, pel que es regula les activitats de  

transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments 

d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica i la normativa específica de la 

generació en  règim especial 

• Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la 
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Llei  d’urbanisme. 

• Decret 305/2006, de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’urbanisme. 

• Reial decret 1627/1997, sobre disposicions mínimes en matèria de Seguretat i 

Salut a les Obres de Construcció. 

• Reial Decret 485/1997 del 14 abril de 1997 sobre disposicions mínimes de 

seguretat i salut relatives a d’utilització pels treballadors d’equips de protecció 

individuals. 

• Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 

1.5 DADES PROMOTOR 

• Titular :  Iedes Electrica S.L. 

• DNI:   B-17694464 

• Població: Avd. França, núm. 10 Sant Julià de Ramis 

• Telèfon: 972.17.15.37 

1.6 SITUACIÓ DEL CAMP FOTOVOLTAIC 
La parcel·la on se situa el camp fotovoltaic dins la població de Girona està situat a; 

Polígon 16, parcel·la 29 amb referència cadastral 17085A016000290000AA. La 

situació de la finca urbanísticament és RÚSTICA. 

 
Fig 01: plànol cadastral. Finca 29  polígon 16  de la població de Girona 
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Les dades cadastrals són les següents, 

 
 

La finca és situa a la població de Girona i les coordenades geogràfiques són les 

següents; 

 

Longitud 2º 48’ 21’’   Latitud  42º 00’ 10’’ 121 m.s.m. 

 

1.6.1 ACCÉS AL CAMP FOTOVOLTAIC 
L’emplaçament de la finca del parc solar és al polígon 16, parcel·la 29 del municipi de 

Girona, tal com es pot comprovar amb els següents imatges; 
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Encerclat amb blau es pot veure la finca.  

 

En aquesta foto següent es pot comprovar visualment que la finca és totalment 

agrícola. 

 

Tal com es pot comprovar en la foto següent, la finca agrícola està delimitada pel 

bosc, altament protegit avui en dia i l’autopista, amb el resultat que, sota un  prisma 

econòmic actual sigui inviable la continuació de l’activitat agrícola en un futur pròxim. 

 
 



Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística d’un Camp Fotovoltaic a la població de Girona 

 

IEDES ELECTRICA S.L.  Avd França, núm. 10 Sant Julià de Ramis, iedes@iedes.com    telf. 972.17.15.37 

12

En la següent imatge es veu que, l’accés al camp serà per un camí veïnal que uneix el 

barri de Germans Sàbat amb el municipi de Sant Gregori. L’accés es en color taronja. 

 

1.6.2 COORDENADES UTM DEL CAMP FTOVOLTAIC 
Les coordenades UTM on es situa el camp fotovoltaic d’energia solar són les 

següents; 

 
UTM :   X= 484.165 Y= 4.650.320 
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1.7 POTÈNCIA DEL CAMP FOTOVOLTAIC 
La potència nominal del camp fotovoltaic és : 

POTÈNCIA INSTAL·LADA 

1.000 KW 

 

En el següent quadre s’indica la relació de superfícies que engloba la totalitat del 

camp fotovoltaic; 

 

QUADRE DE SUPERFÍCIES 

SUPERFÍCIE PARCEL·LA 21.271 m2  (100%) 

SUPERFÍCIE DE CAPTACIÓ 15.292 m2 (58%) 

 

1.8 COMPLIMENT DE LA LLEI D’URBANISME  2/2002 

1.8.1 CLASSIFICACIÓ DEL SÒL SEGONS URBANISME 

D’acord al decret legislatiu 1/2005 la finca on es situa el camp fotovoltaic d’energia 

solar es considera SÒL NO URBANITZABLE.  

 

1.8.2 CLASSIFICACIÓ DEL SÒL SEGONS L’AJUNTAMENT DE CAMÓS 

D’acord a les NN.SS.  de l’ajuntament de Girona la finca descrita en el punt 1.6 on es 

situa el camp fotovoltaic d’energia solar és de RÚSTICA GENERAL AMB 

PROTECCIÓ FORESTAL ( CLAU 9 ) 

 

1.8.3 PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL 
La finca on es situa el camp fotovoltaic ( parcel·la 29 del polígon 16 de la població de 

Camós) no es situa en cap PEIN, XARXA NATURA 2000, ZEPA, o altra tipologia de 

sòl de protecció especial. 
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D’acord a les NN.SS. de Girona es una zona de protecció forestal, però permetent l’ús 

d’activitats d’interès al públic, segons es descriu en el pla especial. 

1.8.4 ÚS ACTUAL 
L’ús actual de la finca és agrícola explotat pel mateix promotor d’aquest camp 

fotovoltaic. 

1.8.5 DRETS D’ÚS 
Segons l’article 47 punt 1 del decret legislatiu  1/2005 els propietaris del sòl no 

urbanitzable tenen el dret d’ús, de gaudi i de disposició de llurs propietats, d’acord a la 

naturalesa rústica dels terrenys dins dels límits establerts per aquesta llei. 

1.8.6 ACTUACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE 
El sòl no urbanitzable pot ésser d’actuacions específiques per destinar-lo a activitats 

i/o equipaments d’interès públic que s’hagi d’emplaçar en el medi rural. 

 

D’acord a l’article 47, punt 4, del decret legislatiu 1/2005 d’urbanisme ES TIPIFICA 

COM INTERÈS PÚBLIC LA PRODUCCIÓ D’ENERGIA A PARTIR DE FONTS 

RENOVABLES I LES ALTRES INSTAL·LACIONS AMBIENTALS D’INTERÈS 

PÚBLIC. 

1.8.7 ACTUACIONS EN SÓL NO URBANITZABLE SEGONS LES NN.SS. DE 
GIRONA 

Segons la normativa del PGOU la zona és declarada com a zona de valor forestal , 

clau 9, i la normativa que la regula és la següent; 

 

1. SECCIÓ SEGONA. ZONA DE VALOR FORESTAL. (Clau 9)  

283. Zona de valor forestal. Clau 9  

1. Definició:  

1. Aquesta zona comprèn aquells terrenys classificats com a sòl no urbanitzable 

d'especial protecció que pels seus valors forestals (actuals o potencials) i per la 
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seva funció d'espais oberts a l'entorn de la ciutat, han d'ésser preservats de 

qualsevol activitat que pugui perjudicar aquests valors per tal d'assegurar la 

seva conservació, regeneració i millora.  

2. La finalitat d'ordenació d'aquests sòls és la seva protecció per tal d'assegurar la 

connexió dels espais verds de la ciutat amb els corredors d'espais oberts de la comarca 

i de la resta del territori.  

2. Subzones:  

Subzones: S'identifiquen les corresponents subzones amb un subíndex que s'afegeix a la clau de 
la zona.  

Les subzones que diferencia el present Pla general són les següents:  

Tipus 1 Clau 9.a 

Boscos de Palau Sud Clau 9.b 

3. Paràmetres referits a la finca: (paràmetres generals)  

PARÀMETRES COND. 
GENERALS 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES 

Finca art. 266   

Finca mínima art. 267   

Adaptació 

topogràfica del 

terreny 

art. 268 Totes les construccions s’adaptaran a la topografia 

natural del terreny sense produir alteracions de 

més de 3 m, i s’ubicaran respectant al màxim les 

masses forestals existents. 

Tanques art. 269 No es permeten les tanques massisses amb una 

alçada superior a 1 m. 

Masses arbrades i 

vegetació singular 

art. 271 Els aprofitaments forestals es realitzaran de forma 

que permetin la conservació i millora de les 

masses arbòries i que potenciïn la repoblació de 

les àrees desforestades.  

Es prohibeixen les tales d’arbres que no estiguin 
previstes en plans de gestió forestal o que no disposin 
d’autorització expressa de l’administració forestal. 

4. Condicions de l’edificació: (paràmetres generals)  

PARÀMETRES COND. 

GENERALS 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES 

Posició de l’edificació art. 273   



Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística d’un Camp Fotovoltaic a la població de Girona 

 

IEDES ELECTRICA S.L.  Avd França, núm. 10 Sant Julià de Ramis, iedes@iedes.com    telf. 972.17.15.37 

16

Separacions mínimes art. 274 25 m. Si l’edificació existent no compleix 

aquesta condició s’admetran ampliacions 

separades 10 m. 

Edificabilitat màxima art. 275 600m2 

Ocupació màxima art. 276   

Alçada reguladora 

màxima i nombre de 

plantes 

art. 277 7 m i 2(B + 1) 

Composició de façana art. 278  

5. Condicions d’ús:  

1. Ús dominant: Forestal  

2. Usos compatibles:  

Habitatge rural  

Assistencial (1)  

Cultural (1)  

Restauració (2)  

Agrícola (3)  

Extractiu (4)  

Esportiu (5)  

3. L’admissió d’altres usos compatibles per mitjà d’un pla especial restarà 

condicionada a la consideració d’utilitat pública o d’interès social, sempre que 

es justifiqui la necessitat d’emplaçar aquests usos en el medi forestal sense 

lesionar el valor específic de la flora i fauna que es vol protegir.  

OBSERVACIONS 

(1) Condicionat a que no entrin en contradicció amb l’ús dominant definit per 

aquesta zona i que siguin relacionades amb l’ús forestal i les activitats de 

promoció de la natura i del medi ambient. 

(2) Només en els emplaçaments previstos en l'art. 246, "Edificacions i 

elements que cal preservar o recuperar i condicionat a la rehabilitació de 

les edificacions existents". 

(3) Només s’admet limitat als conreus dins la zona forestal en aquelles 

superfícies destinades a aquest ús en la data d'executivitat d’aquest Pla 
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general, sense que aquestes superfícies puguin ser augmentades en 

perjudici de les masses arbòries actualment existents. 

(4) L’ús extractiu es considera un ús incompatible a excepció de la subzona 

9.a, on s’admet amb les següents condicions:

Sols podran autoritzar-ne prèvia tramitació d’un pla especial delimitant les 

àrees on s’hi permetin les activitats extractives. El Pla especial haurà de 

justificar el compliment dels requisits que condicionen aquesta activitat i 

haurà de preveure l’elaboració d’un programa de restauració on es 

determinin les actuacions a realitzar per a la regeneració dels espais 

forestals i del paisatge. 

(5) A la subzona 9.b s’admet l’ús esportiu a l’aire lliure amb serveis 

d’aparcament, prèvia tramitació d’un pla especial que reguli l’ocupació del 

sòl, mitjançant un estudi paisatgístic previ que serveixi de pauta per a 

definir l'ubicació de les pistes esportives, els serveis i l’aparcament de 

vehicles i les característiques de les edificacions, de manera que garanteixi 

la no afectació de l’arbrat i el sotabosc, conservant i protegint les 

característiques actuals de boscos mediterranis. El pla especial seguirà les 

següents condicions:  

 L’espai lliure, es concentrarà en la zona del bosc i tindrà una 

superfície mínima del 50% del total del sector.  

 La situació de les pistes i l’edificació d’acord amb la topografia del 

lloc no provocarà talussos i murs de contenció d’una altura 

superior a 1,50 m sobre el terreny natural, evitant tallar arbres i 

masses d’arbustos i refent aquells que necessàriament s’hagin de 

tallar.  

 S’haurà de mantenir i millorar els camins existents i el traçat dels 

nous, evitant el trossejat del bosc.  

Els aparcaments es situaran sota l’arbrat i de forma que no es concentrin 
grans quantitats d’automòbils, evitant desmunts i terraplens per a la seva 
execució, i es situaran preferentment al costat de les vies de la Malla 
Bàsica que bordeja l’àmbit. Els tancaments, tant en l'interior com en els 
límits del sector, han d'ésser transparents, i quedaran expressament 
prohibits els tancaments massissos.  

 

La conveniència de l’ús d’aquesta finca agrícola en un parc fotovoltaic de captació de 

llum solar ve justificat en que es instal·lacions fotovoltaiques estan amb coherència 

amb allò que indica en el document d’aportació del departament de medi ambient i 
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habitatge a la proposta del pla de l’energia de Catalunya (2006-2015) de juliol del 

2.005, en el qual es manifesta la necessitat que l’impuls a les energies renovables es 

centri en l’energia solar (vegeu: http://mediambien.gencat.net/images4371969.pdf), i 

que, per tant, les instal·lacions fotovoltaiques són declarades d’interès públic segons 

la llei d’urbanisme 1/2005 de 26 de juliol. 

1.9 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA 

1.9.1 DESCRIPCIÓ GENERAL 
La instal·lació solar fotovoltaica estarà composada per una placa fotovoltaica feta amb 

coure, indi i seleni que convertiran la radiació solar incident directament en electricitat 

( corrent contínua ) que serà injectada a la xarxa general de distribució d’electricitat, i 

que posteriorment serà consumida per la població en general. 

L’element que transforma la corrent contínua en corrent alterna per la seva injecció es 

l’inversor. Aquest equip no solament adapta l’energia elèctrica produïda per els 

panells solars als valors de tensió, freqüència i forma d’ona requerits per la xarxa de 

distribució, sinó que conté les proteccions necessàries per garantir la seguretat en tot 

moment així com per realitzar la connexió/desconnexió de la instal·lació segons 

requereixi l’estat de la mateixa o el de la xarxa de distribució. 
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La generació fotovoltaica d’electricitat té lloc a baixa tensió tant en la banda de corrent 

continua com de corrent alterna segons la definició del REBT 2002: 

 

- U nominal CC <o= 1.500 V 

- U nominal CA < o = 1.000 V 

 

Amb l’objecte d’aconseguir una producció òptima, els panells solars hauran d’orientar-

se amb el menor angle d’azimut respecte el sud geogràfic i amb una inclinació 

respecte el pla horitzontal, funció de la latitud de la ubicació, que ofereixi la captació 

de la major radiació solar anual possible. 

solar està format per 10 instal·lacions de 100 kw, i s’evacua l’electricitat generada per 

les plaques amb un transformador de 1.000 kvA. 

 

La instal·lació es farà seguint bàsicament la normativa següent; 

- Decret 308/96 

- RD 661/2007 

- RD 436/2004 

 

1.10 ESTUDI ENERGÈTIC I DE RENDIMENTS 
 

1.10.1 DADES DE RADIACIÓ SOLAR. INCIDÈNCIA DE LA ORIENTACIÓ I  
INCLINACIÓ DELS MÒDULS. 

Les dades de la radiació solar anual es pot veure en la següent figura extreta de 

l’atles de radiació solar de Catalunya. 
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Mapa d’irradiació global diària, mitjana anual (MJ/m2) 

 

La orientació serà a la cara solar i serà Sud. 

La inclinació dels mòduls serà de 23º. S’agafa aquesta inclinació ja que es considera 

que és la que ocupa menys ombra entre plaques segons la inclinació del sol respecte 

el planeta terra, i que, per tant dóna una superfície major de plaques en el mateix 

espai ( el de la instal·lació s’entén ). 

 

1.10.2 CARACTERÍSTIQUES DELS MÒDULS. CAMP FOVOTOLTAIC 
Els panells solars son l’element de generació elèctrica i es poden disposar en sèrie i/o 

paral·lel per obtenir la tensió i potència demanada en cada cas. Aquests panells estan 

formats per un núm. determinat de cèl·lules que estan protegits per un vidre, 

encapsulades sobre un material plàstic i tot el conjunt emmarcat amb un perfil 

metàl·lic. 
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El mòdul solar proposat és el model CIS 80 del distribuïdor WURTH SOLERGY.  

 
CARACTERÍSTIQUES DE LA PLACA FOTOVOLTAICA  

Potència nominal 80 

Tensió MPP (V)  35 

Corrent en MPP màxim (A) 2,3 

Tensió en buit màxim (V) 44 

Corrent de curtcircuit màxim (A) 2,5 

Coeficient de temperatura del rendiment (% / ºC) -0,36 

Dimensions: ample x alt x profunditat 990 x 1310 x 35 

Homologació ( STD ) Q/60008459 

Certificació 21200535 

 

CAMP FOTOVOLTAIC 

El camp fotovoltaic és de 1.000 kw nominals. Aquests es divideixen en 10 

instal·lacions de 100 kw .  

 

El camp disposa de centre de transformació amb les característiques tècniques que 

ens imposa la companyia, i en que en els annexes s’adjunten còpia de les condicions 

de companyia elèctrica a la propietat/gestor de la línea elèctrica que passa per la 

finca. 

El camp està tancat per una tanca plastificada de color verd per integrar la instal·lació 

en el paisatge a 2 metres. El camp disposa de càmeres de seguretat i sensors de 

moviment per la seva guarda. 

Els panells solars aniran muntats sobre una estructura metàl·lica galvanitzada sobre 

fonamentació de ciment armat d’acord a les dimensions i característiques tècniques 

determinades en els plànols. 
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1.10.3 PREVISIÓ ANUAL DE PRODUCCIÓ ENERGÈTICA 

 E. Generada (kWh)  Ingressos Venta €  

Gener 75.770 33.370 

Febrer 91.360 40.230 

Març 126.410 55.670 

Abril 143.200 63.060 

Maig 164.590 72.480 

Juny 162.760 71.680 

Juliol 166.690 73.410 

Agost 155.470 68.460 

Setembre 132.200 58.220 

Octubre 112.270 49.440 

Novembre 80.580 36.490 

Desembre 65.660 28.920 

TOTAL  1.476.950 650.420 

1.11 TENSIONS DE TREBALL, CORRENT CONTINUA I CORRENT ALTERNA 
Tensió de treball inversor: 

- 400 V corrent alterna 

Tensió de treball mòdul solar 

- 23 V corrent contínua 

 

1.12 ONDULADORS 
Es muntarà 3 unitat SolarMax 300C. Es tracta d’un inversor trifàsic centralitzat del 

tipus sinusoïdal PWM compacte, per sistemes d’energia solar connectats a la xarxa 

de 1x400 kW, però amb una potència d’entrada variable perquè sigui capaç d’extreure 

en tot moment la màxima potència que el generador fotovoltaic pugui proporcionar al 

llarg de cada dia. Destaca per la seva alta eficiència, que arriba a un 98% i per la seva 

bona relació qualitat - preu. És un equip fàcil d’instal·lar i de fer funcionar.  
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L’inversor SolarMax 300C compta amb la certificació TÜV de marcatge aprovat i està 

dissenyat i fabricat per tal que estigui assegurada la seva fiabilitat i durabilitat durant 

molt de temps (disposa d’una garantia de fins a 20 anys). Compta amb un sistema  

d’interruptors que proporciona una major seguretat a l’usuari, assegurant l’òptim 

funcionament dels seus sistemes gràcies al seu Processador de Senyal Digital (PSD). 

Duu el marcatge CE i és conforme al RD 1663/2000.  

 
L’inversor seguirà lliurant potència a la xarxa de manera continuada en condicions de 

irradiància solar d’un 10 % superiors a les CEM i suportarà pics d’un 30 % superiors a 

les CEM durant períodes de fins a 10 segons. L’autoconsum de l’inversor en mode 

nocturn és inferior al 0.5% de la seva potència nominal. 

Les dimensions de l’equip, la corba de rendiment i el diagrama de blocs són:  
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Aquesta és la fitxa resum de les característiques més importants de l’inversor escollit; 
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L’inversor compleix amb les directives comunitàries de Seguretat Elèctrica i 

compatibilitat electromagnètica (les dues certificades pel fabricant) incorporant 

proteccions enfront de:  

 

• Curtcircuits en alterna. 

• Tensió de xarxa fora de rang.  

• Freqüència de xarxa fora de rang. 

• Sobretensions transitòries a l’entrada. 

• Polarització Inversa de l’entrada. 

• Sobrecàrregues en la Sortida. 

• Errades d’aïllament. 
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• Treball en Illa.  

• Pertorbacions presents a la xarxa com microtalls, polsos, defectes de cicles, 

absència i retorn de la xarxa, etc. 

 

 

1.12.1 CABLEJAT, PROTECCIONS I QUADRES 
Els positius i negatius de cada grup de mòduls es conduiran separats i protegits 

d’acord a la normativa vigent. Cada instal·lació tindrà la seva caixa de connexions a la 

base de formigó, des d’on els conductors de CC aniran soterrats dins de canonades 

fins a la caseta on es situarà l’inversor. Cada instal·lació disposa d’un element 

automàtic de tall i protecció en cas de mal funcionament, i telemàticament es podrà 

controlar la seva connexió i desconnexió. 

 

Els conductors seran de coure i tindran la secció adequada per evitar caigudes de 

tensió i escalfaments. Concretament, per a qualsevol condició de treball, els 

conductors de la part DC tindran la secció suficient perquè la caiguda de tensió sigui 

inferior d'1,5% i els de la part AC -que també soterrats uneixen l’inversor amb el 
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transformador de MT- perquè la caiguda de tensió sigui inferior del 11 % tenint en 

compte en els dos casos com a referència les corresponents a caixes de connexions.  

 

La longitud dels cables no generaran esforços en els diversos elements ni possibilitat 

d’enganxament pel trànsit normal de persones.   

 

Tot el cablejat de contínua serà de doble aïllament i adequat per al seu ús en 

intempèrie, a l’aire o enterrat d’acord amb la norma UNE 21123. 

 

 
 

El sistema de proteccions complirà les exigències previstes en la reglamentació 

vigent, Incloent el següent:  

 

• Interruptor general manual, que serà un interruptor magnetotèrmic amb 

intensitat de curtcircuit superior a la indicada per l’empresa distribuïdora en el 

punt de connexió. Aquest interruptor serà accessible a l’empresa distribuïdora 

en tot moment, per tal de poder realitzar la desconnexió manual. 

• Interruptor automàtic diferencial, amb la finalitat de protegir a les persones en el 

cas de derivació d’algun element de la part contínua de la instal·lació. 

• Interruptor automàtic de la interconnexió, per a la desconnexió-connexió 

automàtica de la instal·lació fotovoltaica en cas de pèrdua de tensió o 

freqüència de la xarxa, al costat d’un relé d’enclavament. 

• Protecció per a la interconnexió de màxima i mínima freqüència (51 i 49 Hz, 

respectivament) i de màxima i mínima tensió (1,1 i 0,85 Um, respectivament). 



Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística d’un Camp Fotovoltaic a la població de Girona 

 

IEDES ELECTRICA S.L.  Avd França, núm. 10 Sant Julià de Ramis, iedes@iedes.com    telf. 972.17.15.37 

28

• Aquestes proteccions podran ser precintades per l’empresa distribuïdora, 

després de les verificacions pertinents. 

• El rearmament del sistema de commutació i, per tant, de la connexió amb la 

xarxa de baixa tensió de la instal·lació fotovoltaica serà automàtic, una vegada 

restablerta la tensió de xarxa per l’empresa distribuïdora. 

• Podran integrar-se a l’equip inversor les funcions de protecció de màxima i 

mínima tensió i de màxima i mínima freqüència i en aquest cas les maniobres 

automàtiques de desconnexió-connexió seran realitzades per aquest. En 

aquest cas només es precisarà disposar addicionalment de les proteccions 

d’interruptor general manual i d’interruptor automàtic diferencial, si es 

compleixen les següents condicions:  

 

a) Les funcions seran realitzades mitjançant un contactor, el rearmament del qual 

serà automàtic, una vegada es restableixin les condicions normals de 

subministrament de la xarxa.  

b) El contactor, governat normalment per l’inversor, podrà ser activat manualment. 

c) L'estat del contactor ("on/off"), s’haurà de senyalitzar amb claredat en el frontal 

de l’equip, en un lloc destacat. 

d) Posat el cas que no s’utilitzin les proteccions precintables per a la interconnexió 

de màxima i mínima freqüència i de màxima i mínima tensió esmentades en 

aquest article, el fabricant de l’inversor haurà de certificar:  

 

• Els valors de tara de tensió. 

• Els valors de tara de freqüència. 

• El tipus i característiques d’equip utilitzat internament per a la detecció de 

errades (model, marca, calibratge, etc.). 

• Que l’inversor ha superat les proves corresponents quant als límits establerts 

de tensió i freqüència. 

 

Mentre que, d’acord amb la disposició final segona del present Reial decret, no 

s’hagin dictat les instruccions tècniques per les quals s’estableix el procediment 

per realitzar les esmentades proves, s’acceptaran amb caràcter general els 
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procediments establerts i els certificats realitzats pels propis fabricants dels 

equips.  

e) Posat el cas que les funcions de protecció siguin realitzades per un programa 

de "software" de control d’operacions, els precintes físics seran substituïts per 

certificacions del fabricant de l’inversor, en les que s’esmenti explícitament que 

l’anomena’t programa no és accessible per a l’usuari de la instal·lació. 

 

1.13 QUADRES DE C.C. I C.A. 
1.13.1 QUADRES DE C.C. 
La instal·lació de corrent contínua seguirà la normativa vigent de proteccions 

 

1.13.2 QUADRES DE C.A. 
La instal·lació de corrent alterna seguirà la normativa vigent de proteccions 

 

1.14 PROTECCIONS DE C.C. I DE C.A. 
PROTECCIONS C.C. 

Les proteccions del nostre sistema han de comptar la fiabilitat  suficient per a 
assegurar la protecció de les persones, equips, xarxa i sistemes auxiliars. 
 

La connexió de les línees de corrent contínua es realitzarà per mitjà de caixes de 
distribució de connexió amb fusibles de CC de cadena, amb vigilància de corrent de 
cadena que responen a les següents característiques: 

- Completament muntada i preparada per a la connexió. 

- Model per a 12 o 16  cadenes 

- Descarregador de sobretensió integrat. 

- Corrent màxima connectada de 160 A  

- Instruments d’agulla per a les corrents de cadena. 

- Vigilància de la corrent de cadena per STARCheck 

El distribuïdor d’alta tensió concentra la energia de les diferents cadenes de mòduls i 
l’envia a l’inversor. Per a la protecció de l’inversor l’equip compta amb un filtre de 
sobre tensió de 950 VDC. També compta amb un amperímetre d’agulla per cadena. 
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Les diferents cadenes son protegides per fusibles de 15 A. La tensió de CC cap a 
l’inversor pot ser desconnectada mitjançant un interruptor de potencia omnipolar. 
 
Per a la protecció de l’inversor i la xarxa, es fa una protecció bidireccional, utilitzarem 
un interruptor automàtic amb les característiques mínimes indicades a continuació: 
 
Interruptor magneto tèrmic de comandament i protecció: In:  160 A 
         Icc:  35  KA  
         Corba: C 
         Polos:  2  
 
Interruptor Diferencial:      In:  160 A 
         Idif:  300 mA  
         Icc:  35 KA  
 
Fusible (cada 11 cadenes ):       15 A 

 

*NOTA: veure plànol 03 per una millor comprensió i situació 

 

PROTECCIONS C.A. 

• PROTECCIONS C.A. BAIXA TENSIÓ 

 

Interruptor magneto tèrmic de comandament i protecció: In:  200 A 
         Polos:  4  
 
Interruptor Diferencial:      In:  200 A 
         Idif:  300 mA  
         Icc:  35 KA  
 

*NOTA: veure plànol 03 per una millor comprensió i situació 

 
• PROTECCIONS C.A. ALTA TENSIÓ 

 

- Característiques de la xarxa d’alimentació 

La potència de curtcircuit en el punt d’escomesa, segons les dades subministrades 

per la companyia elèctrica, és de 500 MVA, el que equival a un corrent de curtcircuit 

de 11.5kA eficaços. 

- Diferents parts del centre transformació amb característiques de les seves 

proteccions 
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Característiques generals dels tipus de paramenta emprada en la instal·lació: 

Cel·les CGM 

 

El sistema CGM està format per un conjunt de cel·les modulars de Mitja Tensió, amb 

aïllament i tall en SF6 i en Buit: 

 

-Per les cel·les modulars amb aïIIament i tall en SF6: 

 

L’embarrat superior de cadascuna d’aquestes cel·les pot disposar de sortides laterals 

denominades tulipes, per a unir-se elèctricament amb altres cel·les del mateix 

sistema, a través d’uns elements patentats per ORMAZABAL i denominats "conjunt 

d’unió". 

 

El "conjunt d’unió" està format per tres adaptadors elastomèrics endollables que, 

muntats entre les tulipes, donen continuïtat elèctrica i mecànica a I'embarrat i segellen 

la unió, controlant el camp elèctric per mitjà de les corresponents capes 

semiconductors, amb el que s’aconsegueix un embarrat principal completament 

apantallat. El disseny d’aquests adaptadors, a més de prevenir les descarregues 

parcials, permet mantenir els valors característics d'aïIIament, intensitats nominals i de 

curtcircuit que les cel·les tenen per separat. 

Les parts que composen aquestes cel·les són: 

 

*BASE I FRONT 

L’altura i disseny d’aquesta base permet el pas de cables entre cel·les sense 

necessitat de fossa, i presenta el mímic unifilar del circuit principal i eixos 

d’accionament de la paramenta a l’altura idònia per a la seva operació. Igualment, 

l’alçada d’aquesta base facilita la connexió dels cables frontals d’escomesa. 

La part frontal inclou en la seva part superior la placa de característiques elèctriques, 

I’espiell per al manòmetre, I’esquema elèctric de la cel·la i els accessos als 

accionaments del comandament, i en la part inferior es troben les preses per als Ilums 

de senyalització de tensió i el panell d’accés als cables i fusibles. En el seu interior hi 

ha una pletina de coure al llarg de tota la cel·la, permetent la connexió a la mateixa del 

sistema de terres i de les pantalles dels cables. 
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*CUBA 

La cuba, fabricada en acer i oxidable de 11 mm d’espessor, conté I’interruptor, 

I'embarrat i els portafusibles, i el gas SF6 es troba en el seu interior a una pressió 

absoluta de 1,3 bars (estalvi per a cel·les especials). El segellat de la cuba permet el 

manteniment dels requisits d’operació segura durant més de 30 anys, sense 

necessitat de reposició de gas. 

Aquesta cuba compta amb un dispositiu d’evacuació de gasos que, en cas d’arc 

intern, permet la seva sortida cap a la part del darrere de la cel·la, evitant així, amb 

ajuda de I’altura de les cel·les, la seva incidència sobre les persones, cables o la 

paramenta del Centre de Transformació. 

 

* APARAMENTA 

Interruptor/Seccionador/Seccionador de posada a terra (Cel·les CML, CMP-F, CMP-V 

i CMIP) L’interruptor disponible en el sistema CGM té tres posicions: connectat, 

seccionat i lloc a terra. L’actuació d’aquest interruptor es realitza mitjançant palanca 

d’accionament sobre dos eixos distints: un per a I’interruptor (commutació entre les 

posicions d’interruptor connectat i interruptor seccionat); i un altre per al Seccionador 

de posada a terra dels cables d’escomesa (que commuta entre les posicions de 

seccionat i lloc a terra). Aquests elements són de maniobra independent, de forma 

que la velocitat d’actuació no depen de la velocitat d’accionament de I'operari. 

 

Interruptor automàtic (Cel·la CMP-V) 

 

L'interruptor automàtic consta d’una cabina modular i ampliable d'aïIIament íntegre en 

SF6 amb interruptor automàtic de tall en BUIT, d’acord a la normativa UNE, CEI i 

RU6407, assajada contra una eventual immersió, i contenint en el seu interior 

degudament muntats i connexionats els següents aparells i materials: un Seccionador 

trifàsic de barres, un interruptor automàtic trifàsic de tall en Buit, un relé de protecció 

de sobreintensitat i curtcircuit trifàsic i homopolar, tres transformadors d’intensitat 

toroïdals, tres captors capacitius de presència de tensió, embarrats i derivació, 

pletines de coure per a posada a terra de la instal·lació, accessoris i petit material. 
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* COMANDAMENT 

El comandament de l’interruptor/Seccionador és accessible en la part frontal superior 

de la cel·la, i pot ser manual (tipus B: actuat mitjançant palanca d’accionament), amb 

retenció (tipus BR: I’operació de desconnexió o tall es pot fer mitjançant pulsació d’un 

botó o bobina de tir), motoritzat (tipus BM: a més de manualment, es poden fer les 

operacions de connexió i desconnexió d’interruptor elèctricament mitjançant un motor 

de baix consum), o motoritzat i preparat per a transferències de línies de forma 

instantània (tipus B2RM: el motor realitza una operació de carrega de ressorts, que 

són alliberats pel mecanisme de tir - polsador, bobina, ...  que es precisi en aquesta 

aplicació, podent així realitzar tancaments i obertures de forma instantània). 

 

El comandament de I’interruptor automàtic està també accessible en la part frontal i 

pot ser manual (tipus RA: la carrega de molls es realitza manualment mitjançant un 

moviment vertical) o motoritzat (tipus RA : la càrrega de molls la realitza un motor en 

el cas de detectar que estan destensats, i a més, es pot realitzar manualment si cal). 

Aquesta operació carrega els ressorts per a la doble operació de tancament i 

obertura, de forma que no és possible que I’interruptor automàtic estigui connectat i 

els molls estiguin destensats. 

 

*CONNEXIÓ DE CABLES 

La connexió de cables es realitza per la part frontal, mitjançant uns passatapes 

estàndard. 

 

* ENCLAVAMENTS 

Els enclavaments inclosos en totes les cel·les CGM pretenen que: - No es pugui 

connectar el Seccionador de posada a terra amb I'aparell principal tancat i, 

recíprocament, no es pugui tancar I'aparell principal si el Seccionador de posada a 

terra està connectat. - No es pugui llevar la tapa frontal si el Seccionador de posada a 

terra està obert, i al revés, no es pugui obrir el Seccionador de posada a terra quan la 

tapa frontal ha estat extreta. 

 

* CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES 

Les característiques generals de les cel·les CGM son les següents: 
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Tensió nominal [kV]     12  24  36 

Nivell d’aïllament 

Freqüència industrial (1 min) 

 A terra i entre fases [kV]   28  50  70 

 A la dist. de seccionament [kV]  32  60  80 

Impuls tipus raig 

 A terra i entre fases [kV]   75  125  170 

 A la dist. de seccionament [kV]  85  145  195 

Capacitat de tall 

 Corrent capacitativa [A]   32,5  32,5  50 

 Corrent inductiu [A]    16  16  16 

 Falta a terra Ice [A]    69,3  69,3  69,3 

 Falta a terra  '3 Icl [A]   32,5  32,5  32,5 

 

En la descripció de cada cel·la s’inclouen els valors propis corresponents a les 

intensitats nominals, tèrmica i dinàmica, etc. 

 

- Per les cel·les modulars amb aïllament i tall en buit: 

La cel·la de protecció amb interruptor automàtic de buit es compon dels següents 

elements: 

* Cuba de gas 

* Calaix de control 

* Compartiment d’accionaments 

* Meseta amb la zona d’expansió de gasos i el compartiment de connexió de cables,  

* Conjunt d’unió. 

 

* CUBA DE GAS 

La cuba de gas a més de la seva condició de hermeticitat per a preveure una vida de 

I’equip mínim de 30 anys sense reposició de gas, proporciona una rigidesa mecànica 

tal que garanteix la indeformabilitat en les condicions previstes de servei i té un grau 

de protecció IP68 segons la norma EN-60529 lEC 529. 

La cuba de la cel·la de protecció amb interruptor automàtic de buit conté en el seu 

interior els següents elements. 
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a. Embarrats i tulipes  

b. Seccionador i seccionador de posta a terra.  

c. Interruptor automàtic de buit  

d. Passa-te-les per connexió amb borns endollables.  

 

a) Embarrats i Tulipes 

L’embarrat a més de suportar la intensitat admissible assignada de curta durada 

(20kA, 3s), està dimensionat per a suportar sense deformacions permanents els 

esforços dinàmics de curtcircuit corresponent als valors de cresta de la intensitat de 

curtcircuit nominal (20 x 2,5 = 50kA) 

 

Els embarrats generals de la cel·la són de coure i es connexionen interiorment als 

passatapes monofàsics, disposats lateralment. Aquests passatapes són de tipus 

femella dissenyats específicament per a la funció d’acoblament de mòduls. 

 

b) Seccionador i Seccionador de posta a terra 

El VCB (interruptor automàtic de buit) es disposa entre el Seccionador i els 

passatapes a cables, de forma que la funció de posada (efectiva) a terra es transfereix 

a l'interruptor automàtic. 

Això és, ni el Seccionador ni el Seccionador de posada a terra necessiten tenir 

capacitat d’establiment en curtcircuit. 

 

Això augmenta en gran manera la fiabilitat de la cel·la i elimina el manteniment 

d’aquests seccionadors. Per a evitar possibles maniobres errònies existeix un robust 

sistema d’enclavaments mecànics i elèctrics entre els accionaments del Seccionador i 

I’interruptor automàtic. Igualment existeix enclavament amb la tapa d’accés a cables. 

 

El Seccionador és de 3 posicions: 

- Connectat  

- Seccionat 

- Preparat a terra 

 

El Seccionador i Seccionador de terra, només ha d’accionar-ne quan I’interruptor 
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automàtic està obert, això s’aconsegueix a través d’enclavaments. 

 

c) Interruptor automàtic 

L'interruptor automàtic de la cel·la de protecció CMP-V usa la tecnologia de tall en Buit 

aprofitant els avantatges d’aquesta tecnologia per a obtenir un automàtic compacte i 

d’elevades prestacions. 

 

Cada conjunt fase es compon d’una ampolla de buit de les característiques 

elèctriques abans esmentades, suportada mecànicament per una envolvent aïllant de 

resina epoxy que al seu torn està subjecta a la paret frontal de la cel·la. 

 

Les tres fases estan en un plànol horitzontal. 

 

L’estanquitat en la connexió al comandament de l'interruptor automàtic s’aconsegueix 

a través d’una manxa metàl·lica. 

 

d) Passa-te-les 

 

Les connexions per I'embornal dels cables aïllats d’alta tensió procedent de l’exterior 

són: 

- Passa-te-les de 630 A (connexió reforçada), d’acord amb l’apartat 5.3. de la 

Recomanació UNESA 5202 A. 

- Passa-te-les de 400, d’acord amb l’apartat 5.3. de la Recomanació UNESA 5202 A. 

- Passa-te-les de 250, d’acord amb l’apartat 5.3. de la Recomanació UNESA 5202 A. 

 

La connexió a aquests pasatapes es realitza mitjançant terminals endollables aïllats, 

amb o sense pantalles equipotencials. 

 

*CAIXÓ DE CONTROL 

En la part superior del calaix d’accionaments s’ha reservat un ampli espai als 

elements de baixa tensió de comandament i control l’aturarà de la cel·la amb aquest 

calaix de control és de 1,800 mm. 
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* COMPARTIMENT D’ACCIONAMENTS 

Aquest compartiment engloba els accionaments del Seccionador de 3 posicions i de 

l’interruptor automàtic de buit, així com els enclavaments entre ells i amb el 

compartiment de cables. 

 

* MESETA AMB ZONA D’EXPANSIÓ DE GASOS I COMPARTIMENT DE 

CABLES 

La cel·la CMP-A, igual que les altres cel·les de la família CGM, excepte CMP-V, van 

proveïdes en la cuba de gas d’una membrana per a facilitar la sortida de gasos en cas 

d’arc intern. 

Els gasos produïts es desvien cap a baix i cap a endarrere, no incidint en cap cas 

sobre els cables de mitja tensió. 

El disseny de la cel·la permet l’ús de dos cables amb terminals endollables aïIIats o un 

cable amb autovàlvula 

 

Les cel·les s’han de muntar a 50 mm de la paret posterior, com a mínim, per a garantir 

el bon funcionament del dispositiu de sortida de gasos. 

La part davantera de Ia Meseta forma el compartiment de cables, coberts per una 

tapa metàl·lica enclavada per 11 punts. En aquest compartiment es troba també el 

sistema de posada a terra. Una pletina de coure de 30 x 3 mm, al llarg de tota la cel·la 

proveïda de dos orificis per a cargols de rosca M-12, permet la connexió a la mateixa 

del sistema de terres per ambdós extrems i la connexió de les pantalles dels cables. 

 

Està situada en la cel·la de tal forma que per a introduir o extreure un cable i la seva 

terminal no és necessari desmuntar-la. 

 

L’envolvent està posada a terra per connexió directa amb aquesta pletina, estant 

garantida la continuïtat entre els distints components mitjançant soldadura o unions 

cargolades. El panell frontal desmuntable del compartiment de terminals de cables es 

posa a terra per mitjà de la seva zona inferior a l'engatillar-se i recolzar-se en el 

bastidor. 

 

* Característiques elèctriques 
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TENSIO NOMINAL (kV)  12 24 36 

Tensió Nominal suportada a freqüència 

industrial (kV) 
 28 50 70 

• A la distància de seccionament (kV)  32 60 80 

Tensió nominal suportada a impuls tipus raig 

(kV) 
 75 125 170 

• A la distància de seccionament (kV)  85 145 195 

Pressió absoluta d’aïllament, a 20°C (bar)  1,0   

Freqüència nominal (Hz)  50/60Hz   

Intensitat nominal de barres (A)  
400/630 

A 
  

Intensitat nominal de derivació (A)  200 A   

Intensitat permesa de curta durada (1,5 a 3s) 

(kA) 
 16/20   

Intensitat de cresta suportada (kA)  40/50   

Intensitat nominal de curtcircuit de l’interruptor 

automàtic 
(DC% ) 20   

50) (kA)     

Intensitat nominal d’establiment en curtcircuit 

de l’interruptor automàtic 
 50   

Capacitat d’establiment i tall de corrents 

capacitatius (50Hz) 
    

Cables buit, bateria de condensadors (A)  400 400 400 

Bateries en paral·lel  400 400 -- 

Temps obertura a UN  50ms   

Temps de ruptura a UN  65ms   

Temps de tancament a UN  55ms   

Temps de càrrega motoritzada  <15 seg.   

Consum d’equips auxiliars: 

 Bobines de tancament i obertura 

 Motor 

 Disparador biestable 

 

60 W 

40 W 

1 W 
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Endurança mecànica (C-O)  10.000   

Endurança elèctrica a Intensitat nominal  10.000   

Endurança en curtcircuit  100   

Seqüència nominal de l’interruptor automàtic  

0-0,3s-

CO-15s-

CO 

  

Pressió absoluta de funcionament a 20ºC (bar)  1,3   

Mínima pressió absoluta de funcionament  

a 20ºC 
(bar) 1,0   

CARACTERÍSTIQUES DESCRIPTIVES DE LES CEL·LES TRANSFORMADORES 

D’ALTA TENSIÓ 

 

1-Entrada/Sortida 1 : CGM-CML Interruptor-secc. 

Cel·la amb envolvent metàl·lica, fabricada per ORMAZABAL, formada per un mòdul 

de Vn=36 KV i In=630 A, i de 420 mm d’ample per 850 mm de fons per 1800 mm 

d’alt i 145 kg de pes. 

 

La cel·la CML d'interruptor-Seccionador, o cel·la de Iínia, està constituïda per un mòbil 

metàl·lic, amb aïIIament i tall en SF6, que incorpora en el seu interior un embarrat 

superior de coure, i una derivació amb un interruptor-Seccionador rotatiu, amb 

capacitat de tall i aïllament, i posició de posada a terra dels cables d’escomesa 

inferior-frontal mitjançant borns endollables. Presenta també captadors capacitius per 

a la detecció de tensió en els cables d’escomesa. 

 

Altres característiques constructives: 

Capacitat de ruptura:   630 A 

Intensitat de curtcircuit:   20 kA. 

Capacitat de tancament:   50 kA. 

Comandament interruptor:   motoritzat 

 

2-Entrada/Sortida 11 : CGM-CML Interruptor-sec. 

Cel·la amb envolvent metàl·lica, fabricada per ORMAZABAL, formada per un mòdul 
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de Vn=36 KV i In=630 A, i de 420 mm d’ample per 850 mm de fons per 1800 mm d’alt 

i 145 kg de pes. 

La Cel·la CML d'interruptor-Seccionador, o Cel·la de Iínia, està constituïda per un 

mòdul metàl·lic amb aïllament i tall de SF6 que incorpora, en el seu interior, un 

embarrat de coure, una derivació a l’interruptor-Seccionador rotatiu amb capacitat de 

tall i aïllament i posició de posada a terra dels cables d’escomesa inferior-frontal 

mitjançant borns endollables. Presenta, també, captadors capacitius per a la detecció 

de tensió en els cables d’escomesa. 

 

Altres característiques constructives: 

Capacitat de ruptura:   630 A 

Intensitat de curtcircuit:   20 kA 

Capacitat de tancament:   50 kA 

Comandament interruptor:   motoritzat 

 

3-Seccionador abonat: CGM-CMIP-PT Cel·la de línia 

Cel·la amb envolvent metàl·lica, fabricada per ORMAZABAL, formada per un mòdul 

de tensió nominal 36 KV i intensitat nominal 400 A, de 600 mm d’ample per 850 mm 

de fons per 1800 mm d’alt i 165 kg de pes. 

 

La Cel·la CMIP-T d'interruptor-Seccionador, està constituïda per un mòdul metàl·lic, 

amb aïllament i tall en SF6, que incorpora en el seu interior un embarrat superior de 

coure, i una derivació amb un interruptor-Seccionador rotatiu, amb capacitat de tall i 

aïllament, i posició de posada a terra dels cables d’escomesa inferior-frontal 

mitjançant borns endollables. 

 

Altres característiques constructives: 

Capacitat de ruptura:   400 A 

Intensitat de curtcircuit:   16 kA / 40 kA 

Capacitat de tancament:   40 kA 

Comandament interruptor:   manual tipus B 

Caixó de control:    no 

 



Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística d’un Camp Fotovoltaic a la població de Girona 

 

IEDES ELECTRICA S.L.  Avd França, núm. 10 Sant Julià de Ramis, iedes@iedes.com    telf. 972.17.15.37 

41

4-Protecció general: CGM-CMP-V formada per: 

- Una Cabina modular i ampliable d’aïllament íntegre en SF6 amb interruptor 

automàtic de tall en BUIT, d’acord a la normativa UNE, CEI i RU6407, assajada contra 

una eventual immersió, i de dimensions màximes de 600 mm d’ample per 1.800 mm 

d’alt per 850mm de fons, contenint en el seu interior, degudament muntats i 

connexionats, els següents aparells i materials: 

 

- Un Seccionador trifàsic de barres amb posicions CONNECTAT - SECCIONAMENT  

POSADA A TERRA, Vn = 36 KV, In = 630 A, Icc=20 kA, comandament manual, 

fabricació ORMAZABAL. 

 

- Un Interruptor automàtic trifàsic de tall en BUIT, Vn = 36 KV, In= 630 A, Icc = 20 kA, 

comandament manual, relé antibombat, amb bobina de tir, comptador de maniobres i 

contactes auxiliars, tipus IV, fabricació ORMAZABAL. 

 

- Un relé de protecció de sobreintensitat i curtcircuit trifàsic i homopolar (funcions 50-

51/50N-51 N), amb unitat de tir extern, senyalització amb indicadors per a 

discriminació de la causa de tir, autoalimentat, tipus ekorRP, marca ORMAZABAL. 

 

- Tres Transformadors d’intensitat toroïdals per a protecció de fases i homopolar, amb 

les següents característiques: 

 

Classe 5P20  Rang d’actuació 5-100 A 

Relació 300 A / 1 mA 

Potencia   0.18 VA 

 

- Tres Captors capacitius de presència de tensió de 36 kV, 

Embarrats i derivacions preparats per a conduir 630 A assignats i capaços de suportar 

els esforços electrodinàmics corresponents a una intensitat tèrmica de curtcircuit de 

20 kA durant 1 segon, pletines de coure de 30 x 3 mm per a posada a terra de la 

instal·lació. Accessoris i petit material. 
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5-Mesura: CGM-CMM Mesura 

Cel·la amb envolvent metàl·lica, fabricada per ORMAZABAL, formada per un mòdul 

de Vn=36 KV, de 900 mm d’ample per 1160 mm de fons per 1950 mm d’alt i 290 kg 

de pes. 

La cel·la CMM de mesura és un mòdul metàl·lic, construït en xapa galvanitzada, que 

permet la incorporació en el seu interior dels transformadors de tensió i intensitat que 

s'utilitzen per a donar els valors corresponents als comptadors de mesura d’energia. 

Per la seva constitució, aquesta cel·la pot incorporar els transformadors de cada tipus 

(tensió i intensitat), normalitzats en les distintes companyies subministradores 

d’electricitat. 

La tapa de la Cel·la compta amb els dispositius que eviten la possibilitat de contactes 

auxiliars, i permeten el segellat de la mateixa, per garantir la no manipulació de les 

connexions. 

 

Transformadors de mesura: 3 TT i 3 TI 

D’aïllament sec i construïts atenent a les corresponents normes UNE i CEI, amb les 

següents característiques: 

 

• Transformadors d’intensitat 

Relació de transformació:   10-20/5 classe S connectat a 20/5 (A) 

Potencia:     15 VA  

Classe de precisió:    0,2 S 

Intensitat tèrmica:    80 In 

Sobreint. admissible en permanència: 1,2 In 

Aïllament 

tensió nominal [kV]:    36 

a frec. industrial (1 min) [kV]:  70 

a impuls tipus raig (1.2/50) [kV]:  170 

 

• Transformadors de tensió 

Relació de transformació:    27500/V3-110/V3 

Potencia:      25 VA  

Classe de precisió:     0,2 S 
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Sobreintensitat admissible en permanència: 1,2 Vn 

Aïllament 

tensió nominal [kV]:    36 

a frec. industrial (1 min) [kV]:  70 

a impuls tipus raig (1.2/50) [kV]:  170 

 

6- Sortida a transformador: CGM-CML Interruptor-secc. 

Cel·la amb envolvent metàl·lica, fabricada per ORMAZABAL, formada per un mòdul 

de Vn=36 KV i In=400 A, i 420 mm d’ample per 850 mm de fons per 1800 mm d’alt i 

145 kg de pes. 

La cel·la CML d'interruptor-Seccionador, o cel·la de línia, està constituïda per un 

mòdul metàl·lic, amb aïllament i tall en SF6, que incorpora en el seu interior un 

embarrat superior de coure i una derivació amb un interruptor-Seccionador rotatiu 

amb capacitat de tall i aïllament, i posició de posada a terra dels cables d’escomesa 

inferior-frontal mitjançant borns endollables. Presenta també captadors capacitius per 

a la detecció de tensió en els cables d’escomesa. 

 

Altres característiques constructives: 

Capacitat de ruptura:  400 A 

Intensitat de curtcircuit:  16 kA /40 kA 

Capacitat de tancament:  40 kA 

Comandament interruptor:  manual 

Caixó de control:   no 

 

Transformador 1 

Transformador trifàsic reductor de tensió, segons les normes citades en l’apartat 

1.1.1., amb neutre accessible en el secundari, de potència 1000kVA i refrigeració 

natural Oli de tensió primària 25KV i tensió secundària 420 V. 

 

Altres característiques constructives: 

Regulació en el primari:   ±2,5%, ±5% 

Tensió de curtcircuit (Ecc):  6%  

Grup de connexió:    Dyn11 
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Protecció incorporada al trafo:  Termòmetre 

Volum líquid refrigerant (Oli)  < 600 l. 

 

VENTILACIÓ DEL TRANSFORMADOR 

La ventilació del transformador vindrà donada per la següent expressió per tal de 

dissipar l’efecte joule en tota paramenta elèctrica interior  del centre transformador; 

 

                Wcu + Wfe 

         Sr = ------------------------------- 

         0,24 · K · ( h ·∆T3 )1/2 

On;  

Wcu   pèrdues del coure del transformador (kW) 

Wfe  pèrdues del ferro del transformador (kW) 

K  coeficient en funció de les reixes d’entrada ( aprox. 0,35 i 0,40 ) 

H  distància vertical entre les reixes d’entrada i sortida ( m ) 

∆T  augment de temperatura ( ºC ) 

Sr  Superfície mínima de les reixes d’entrada ( m2 ) 

 

I que per tant; 

 

                                         10,5 + 2 

         Sr = -------------------------------  = 1,81 m2 

         0,24 · 0,35 · ( 2 ·153 )1/2 

 

(*) la temperatura ambient exterior de càlcul ha estat de 40 ºC i la màxima en l’interior 

de 55 ºC 

 

1.15 POSTA A TERRA 
1.15.1 POSTA A TERRA 
Totes les parts metàl·liques no unides als circuits principals, de tots els aparells i 

equips instal·lats en el Centre de Transformació, s’uneixen a la terra de protecció: 

voltants de les cel·les i quadres de Baixa Tensió, reixes de protecció, carcassa dels 

transformadors, etc. , així com l’armadura de l’edifici (si aquest és prefabricat). No 
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s’uniran, per contra, les reixes i portes metàl·liques del Centre, si són accessibles des 

de l’exterior. 

 

Totes les instal·lacions compliran amb el disposat en el vigent Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió i en el Reial decret 1663/2000 (article 12) sobre les 

condicions de posada a terra en instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa 

de baixa tensió. 

 

La instal·lació haurà de disposar d’una separació galvànica entre la xarxa de 

distribució de baixa tensió i les instal·lacions fotovoltaiques, bé sigui per mitjà d’un 

transformador d’aïllament o qualsevol altre mitjà que compleixi les mateixes funcions, 

amb base en el desenvolupament tecnològic. 

 

Totes les masses de la instal·lació fotovoltaica, tant de la secció contínua com de 

l’alterna, estaran connectats a una única terra. Aquesta terra serà independent de la 

del neutre de l’empresa distribuïdora d’acord amb el Reglament de Baixa Tensió. Es 

connectarà una piqueta independent per aquesta finalitat. 

 

Segons el RBT: “quant la instal·lació receptora estigui acoblada a una xarxa de 

Distribució Pública que  tingui el neutre de posada a terra, l’esquema de connexió 

serà el TT i es connectaran les masses de la instal·lació i receptores a una terra 

independent de la del neutre de la xarxa de Distribució Pública”. També és necessari 

que: “Un punt d’alimentació, generalment el neutre, estigui connectat a terra i les 

masses de la instal·lació receptora Fotovoltaica estiguin connectades a una presa de 

terra separada de la presa de terra de l’alimentació”. 

 

En una connexió tipus TT les masses de la instal·lació estan connectades a un terra 

totalment independent de les del terra de la companyia distribuïdora d’energia. 

A més, els inversors utilitzats fan servir transformadors d’aïllament a la sortida per 

assegurar una separació galvànica total entre la instal·lació fotovoltaica i la xarxa de 

distribució. 
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Para complir la legislació, totes les masses metàl·liques de la instal·lació FV han 

d’estar connectades a terra. 

 
Esquema tipus de la posta a terra 

1.15.2 TERRA DE SERVEI 
A fi d’evitar tensions perilloses en Baixa Tensió, a causa de faltes en la xarxa d’alta 

Tensió, el neutre del sistema de Baixa Tensió es connecta a una presa de terra 

independent del sistema d’alta Tensió, de tal forma que no existeixi influència en la 

xarxa general de terra, per això s’utilitza un cable de coure aïllat (0,6/1 KV). 

1.15.3 DIMENSIONAMENT 
El dimensionament de la posta a terra està expressat en els càlculs. 

1.16 DIMENSIONAT DE LA INSTAL·LACIÓ DE DISTRIBUCIÓ 
En el present apartat es pretén determinar els elements elèctrics que permeten 

connectar la instal·lació fotovoltaica a la xarxa elèctrica. Considerant que els elements 

que composen la instal·lació elèctrica son, entre d’altres, conductors, proteccions, 

presa de terra, etc… 

Numero màxim de mòduls per ramal. 

Per determinar el número de mòduls fotovoltaics connectats en sèrie i en paral·lel  a 

l’inversor es necessari conèixer, entre d’altres, la intensitat i tensió màxima que 

suporta l’inversor, així com la intensitat de curtcircuit dels mòduls fotovoltaics. 

Seguint les recomanacions del fabricant es connectaran 27 unitats de mòduls no 

sobrepassant en cap moment el voltatge d’entrada màxima que es de 900 Vdc. 
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Per una altra banda si considerem que la intensitat màxima suportada per l’inversor 

seleccionat és de 225 Adc. El número màxim de línees en paral·lel respon a la 

següent equació: 

SC

INV

I
INP=  

on: 

IINV és la intensitat màxima que pot suportar l’inversor (A) 

Isc és la intensitat de curtcircuit dels panels (A) 

Np és el número de línees en paral·lel. 

Tenint en compte que la intensitat de curtcircuit dels mòduls és de 7,8 A  el resultat 

d’aplicar l’equació anterior és 28,84. Per tant el número màxim de línees en paral·lel 

és de 28. Si tenim en compte que la configuració dissenyada correspon a 27 mòduls 

en sèrie per 24 en paral·lel, que correspon a dir que tindrem una tensió 783 V i una 

intensitat 187,2 A, afirmant que  no se sobrepassa ni la tensió ni la intensitat màxima 

suportada per l’inversor.   

Per a realitzar el càlcul de línees, s’han tingut en compte les següents expressions 

generals: 

 

Intensitat en línees trifàsiques : 

 

ϕcos3 ⋅⋅
=

V
PI               on 

 

Intensitat en línees monofàsiques : 

 

ϕcos⋅
=

V
PI                     on  

  

P Potència (W) 

V Tensió (V) 

P Potència (W) 

V Tensió (V) 
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Caiguda de tensió en línees trifàsiques: 

 

SVC
LPe
⋅⋅

⋅
=         on 

 

 Caiguda de tensió en línees monofàsiques : 

 

SVC
LPe
⋅⋅
⋅⋅

=
2

        on 

 

Per el càlcul de les línees s’han tingut en compte la potencia, el tipus de receptor, la 

caiguda de tensió màxima permesa i els requeriments del Reglamento electrotècnic 

de baixa tensió. 

 

 

Càlculs del cablejat per ramal 

El disseny del generador fotovoltaic està previst que per cada ramal no pugui circular 

corrent procedents d’altres ramals. per tant, col·locarem un fusible de 15 A en cada 

polo (positivo i negatiu) de cada ramal, aquests fusibles estan situats en la caixa de 

distribució. En el càlcul de seccions hem tingut en compte que la corrent màxima 

admissible per conductor sigui superior a aquest valor, i que la màxima caiguda de 

tensió que existeixi entre el generador fotovoltaic i l’entrada l’inversor sigui superior al 

1%. Utilitzarem la següent formula:  

 

 

CUcdt
IccLSr

PMP

R

××
××

=
2

    on 

 

P Potència (W) 

V Tensió  (V) 

L Longitud (m) 

C Conductivitat 

P Potència (W) 

V Tensió  (V) 

L Longitud (m) 

C Conductivitat 

Icc Intensitat C.C (W) 

UPMP Tensió  (V) 

LR Longitud (m) 

C Conductivitat (m/O*mm2) 
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1.17 DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE MEDICIÓ PER AL SEGUIMENT DE 
PRODUCCIONS 

Les instal·lació complirà amb el disposat en el Reial decret 1663/2000 (article 10) 

sobre mesures i facturació d’instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa de 

baixa tensió, i el Reial Decret 1110/2007 sobre punts de mesura. 

 

A l’existir consums elèctrics en el mateix emplaçament que la instal·lació fotovoltaica, 

aquests és situaran en circuits independents dels circuits elèctrics de la instal·lació 

fotovoltaica i dels seus equips de mesura. La mesura de tals consums es realitzarà 

amb equips propis i independents, que serviran de base per a la seva facturació. El 

comptador de sortida tindrà capacitat de mesurar en els dos sentits, i, si no n’hi ha, es 

connectarà entre el comptador de sortida i l'interruptor general un comptador 

d’entrada. L’energia elèctrica que el titular de la instal·lació facturarà a l’empresa 

distribuïdora serà la diferència entre l’energia elèctrica de sortida i la d’entrada a la 

instal·lació fotovoltaica. En el cas d’instal·lació de dos comptadors no caldrà contracte 

de subministrament per a la instal·lació fotovoltaica. Tots els elements integrants de 

l’equip de mesura, tant els d’entrada com els de sortida de energia, seran precintats 

per l’empresa distribuïdora. L’instal·lador autoritzat només podrà obrir els precintes 

amb el consentiment escrit de l’empresa distribuïdora. No obstant això, en cas de 

perill poden retirar-se els precintes sense consentiment de l’empresa elèctrica; sent en 

aquest cas obligatori informar a l’empresa distribuïdora amb caràcter immediat. 

La col·locació dels comptadors i dels equips de mesura i en el seu cas dels dispositius 

de commutació horària que es poguessin requerir i les condicions de seguretat 

estaran d’acord amb la MIE BT corresponent. Els llocs dels comptadors s’hauran de 

senyalitzar de manera vistosa, de manera que l’assignació a cada titular de la 

instal·lació quedi patent sense lloc a confusió. A més, s’indicarà, per a cada titular de 

la instal·lació, si es tracta d’un comptador d’entrada d’energia procedent de l’empresa 

distribuïdora o d’un comptador de sortida d’energia de la instal·lació fotovoltaica. Els 

comptadors s’ajustaran a la normativa metrològica vigent (RD 889/2006 de 21 de 

juliol) i la seva precisió haurà de ser com mínim la corresponent a la de classe de 

precisió 2, regulada pel Reial decret 875/1984, de 28 de març, pel que s’aprova el 

Reglament per a l’aprovació de model i verificació primitiva de comptadors d’ús 

corrent (classe 2) en connexió directa, nova, a tarifa simple o a tarifes múltiples, 
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destinades a la mesura de l’energia en corrent monofàsica o polifàsica de freqüència 

50 Hz. 

 

Els equips de comptatge es situaran en un punt de lliure accés al personal de Fecsa 

ENDESA, dins un armari metàl·lic i la temperatura de funcionament haurà d’estar 

compresa entre els 0 i 40 º C. El cablejat interior s’ha de realitzar en fil flexible de 

4mm2 per les intensitats i de 2,5 mm2 per les tensions. Està previst que estigui a la 

caseta on hi haurà l’inversor. 

 

La classificació dels punts de mesura i frontera, segons el RD 1110/2007, és tipus 3. 

 

La mesura de l’energia elèctrica es realitzarà mitjançant un quadre de comptadors 

connectat al secundari dels transformadors d’intensitat i de tensió de la cel·la de 

mesura. 

Els conjunts de mesura estaran formats per la unió de mòduls de material aïllant de 

classe tèrmica A com a mínim, segons UNE 21305; complirà tot el que sobre el 

particular s’indica a la Norma UNE-EN 60439 (sèrie); tindran les condicions de 

resistència al foc d’acord amb la Norma UNE-EN 60695-2-1 (sèrie). Les tapes seran 

de material transparent resistent a les radiacions UV. Una vegada instal·lats, tindran 

un grau de protecció IP43 segons UNE 20324 i IK09 segons UNE-EN 50102. 

 

Les unitats funcionals que constitueixen aquests conjunts de mesura, son: 

- unitat funcional de comprovació ( Regletes de verificació ) 

- unitat funcional de mesura ( Comptadors principal i redundant ) 

- unitat funcional de telecomunicacions ( mòdem i protecció telefònica ) 

- unitat funcional d’alimentació i protecció 

1.18 LOCALS MULLATS. COMPLIMENT DE LA ITC-BT 030 
Al ser la instal·lació a l’aire lliure es considera la instal·lació amb condiciones 

ambientals extremes, si més no, exposades als condicionants climatològics. De 

manera que, complirem la ITC-BT 030 del reglament electrotècnic de baixa tensió. 

 

Canalitzacions elèctriques 
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Les canalitzacions elèctriques són estanques i en els seus terminals i  connexions 

tenen el grau de protecció (IPX1) de la caiguda vertical de gotes d’aigua. Aquest 

requisit el compleix la canalització del cablejat elèctric. Tot el cablejat per dins una 

canonada de PVC enterrat des de les plaques fotovoltaiques fins al centre 

transformador. Les connexions, empalmes i derivacions es realitzaran en l’interior 

d’arquetes prefabricades estanques i accessibles per operaris per mitjà d’una tapa 

metàl·lica superficial. 

Els conductors tenen una tensió de 0,6/1 kV. 

Les canonades conductores seran aïllats en el seu extrem mitjançant amb espuma 

expansiva  de poliuretà per tal d’impedir l’entrada d’aigua i animals en l’interior de la 

canonada. 

 

Les arquetes de registres del connectors fan 0,50 x 0,50 metres i són de formigó 

prefabricat. 

Les canonades de sobreprotecció enterrats són de 90 mm de diàmetre. 

 

Paramenta 

Les caixes de connexió, interruptor, preses de corrent, i tota l’aparementa utilitzada, 

haurà de presentar el grau de protecció corresponent a la caiguda vertical de gotes 

d’aigua IPX1. Les cobertes i parts accessibles als òrgans d’accionament són de 

plàstic ( els metàl·lics estan prohibits ). 

 

Temperatures elevades i temperatures baixes. 

Com que la instal·lació està situada en l’aire lliure, la instal·lació està sotmesa als 

condicionants climatològics. 

 

Per tal de minimitzar el seu efecte en la instal·lació elèctrica tota la instal·lació està 

enterrada, conduïda amb canonades de PVC de 90 mm tapats en els seus extrems 

amb espuma de poliuretà per tal d’impedir la entrada d’aigua i animals dins els 

conductes i que puguin deteriorar el cablejat. 

 

El centre de transformador està en una caseta d’obra prefabricada de mides i 

característiques definides en els plànols. Aquesta caseta d’obra prefabricada aïllar 



Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística d’un Camp Fotovoltaic a la població de Girona 

 

IEDES ELECTRICA S.L.  Avd França, núm. 10 Sant Julià de Ramis, iedes@iedes.com    telf. 972.17.15.37 

52

l’inversor i tota l’aparementa elèctrica de l’exterior, evitant l’acció dels agents 

meteorològics. 

 

CAPÍTOL 2: ESTRUCTURA ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 

 
2.1 DESCRIPCIÓ DEL PAISATGE PREVI 
2.1.1 DESCRIPCIÓ DEL LLOC 
El paisatge inicial és una finca agrícola, on al sud hi ha la casa rural. Està tocant a la 

massa boscosa de Girona, a cavall entre l’autopista de França i les Crestes de Taialà, 

separació entre els municipis de Girona i Sant Gregori. 

 
La finca té un pendent d’est a oest, organitzada en diferents terrasses per tal d’evitar 

l’erosió, junt amb espones de pedres realitzades antigament, i també per poder tenir 

més superfície d’explotació agrícola, així també com fer més fàcil el treball agrícola 

mecanitzat. 

2.1.2 FACTORS DE VISIBILITAT 
La finca és agrícola envoltada per quasi tota la seva totalitat per arbres alts tapant la 

seva visibilitat menys per la part S-SO  que la casa de “Can Rebaixí” 
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En aquest ultima figura es pot comprovar visualment ( de color verd que el camp està 

envoltat de d’arbres, menys en la visual S-SE. 

En la imatge també surt la casa de Can Bonet petit, però no es considera d’excessiva 

importància, ja que la diferència d’altitud topogràfica, i la l’entrada de la casa que és a 

SSE-E no fa notori l’impacte visual des d’aquest habitatge rural. 

La visió del parc per punts habituals es veu en la figura següent entre les ratlles de 

color blau, i que és visible per una granja de bestiar. 

2.1.2.1 ACCESSOS 
A l’accés a aquesta finca es fa a través del Camí de Sant Gregori, des del barri de 

Germans Sàbat de Girona, tal com es pot apreciar en la següent imatge, 
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2.1.3 COMPONENTS DEL PAISATGE 
El paisatge és agrari proper a una massa boscosa. El terreny és de baixa muntanya amb 

pendents en totes les vessants, ja que és una finca propera a una cresta muntanyosa i el seu 

drenatge superficial en tots els sentits. Més concretament en la finca, tota la seva superfície fa 

de captació d’aigua d’escorrentia i drena ràpidament per les seves vessants. En les llindars no 

conreables es dibuixen masses lineals de massa arbòria de pins i alzines en la seva majoria, 

carregats de massa arbustiva al ser la zona bastant humida i per evitar l’erosió de les 

pendents. La foto aèria determina un trencaclosques agrari de finques cultivables de secà, 

granges de bestiar i masos disseminats per tota l’orografia del terreny.  

La zona on es vol posar el camp fotovoltaic, degut a la seva orografia i situació és una 

raconada on té poca visual, i d’impacte visual que només afecta a la casa del costat del parc 

fotovoltaic anomenat Can Rebaixí, que hi té un visió propera. Des de cap camí i carretera és 

visible el camp fotovoltaic.  

 

Hi haurà una tanca plastificada de color verd dissimulant el camp i obtenir una millor 

integració paisatgística de la instal·lació. 

 

2.1.3.1 FORMES DELS COMPONENTS DEL PAISATGE 
2.1.3.1.1 ÀREES 
Les àrees de la zona venen definides pels camps conreables i els límits entre elles dibuixades 

de masses lineals de massa arbòria, acompanyat de les zones no conreables, totes elles 

plenes d’arbreda, matolls i arbusts d’elevada densitat. 

2.1.3.1.2 VORES 
Les vores estan delimitades per arbres i forts talussos que ajuden a impedir l’erosió del 

terreny degut a la forta pendent de la finca en els seus límits. A la part nord de la finca la vora 

està formada pel bosc de les Crestes de Taialà. 

2.1.3.1.3 LÍNEES 
Les línees que marquen les diferents taques del terreny, venen marcades per les pendents 

nord-sud de la zona tallades per les línees de tàlveg per on drena l’escorrentia superficial. 

El camins en la seva majoria venen dissimulats per l’arbreda que hi ha a costat i costat de la 

via de comunicació. 
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Hi ha la línea de l’autopista, que es força visible i que trenca el paratge de bosc de les 

immediateses de la Ciutat de Girona. 

2.1.3.1.4 PUNTS 
El punt més remarcable és el bosc mateix i que corona les crestes de Taialà, i que fan de 

frontera natural entre els municipis de Girona i Sant Gregori. 

2.1.3.2 RELACIONS ENTRE COMPONENTS DEL PAISATGE 

2.1.3.2.1 UNITAT 
La unitat paisatgística de l’entorn la formen l’explotador agrícola i l’explotació de l’entorn, 

unitat contemplada socialment de forma natural i integrada en el medi. 

 

És un pagès que explota l’entorn immediat en forma de conreu. La seva activitat en tot el seu 

conjunt és equilibrada i respectuosa en el medi ambient.  

 

És un ambient rural on s’explota la terra per obtenir-ne fruits per poder subsistir i donar un 

producte ( fruits del camp ) a la societat i per la seva pròpia subsistència. 

 

En aquesta unitat agrícola-rural hi vol afegir l’explotació ( en el seu propi camp ) la d’energia 

solar amb plaques fotovoltaiques, continuant la seva unitat actual de producció agrària, 

diversificant les possibilitats del seus productes i territori, i una cosa molt important sense 

massificar el seu propi territori, ja que només ocupa una part proporcional de tota la finca. 

Al voltant d’aquesta unitat hi el bosc, en que antigament era zona de recol·lecció per tal 

d’afegir alguna necessitat més de l’ésser humà, com ara llenya, plantes medicinals, bolets,etc 

 

2.1.3.2.2 VARIETAT 
La varietat es poca, ja que al ser la zona de pendents fortes ha impedit cap tipus 

d’assentament humà, així com l’aparició de pedra a poca profunditat, essent la finca de poca 

capacitat d’emmagatzematge hídric, contrarestat per la quantitat d’aigua pluja de la zona de 

Girona. Així és una finca agrícola, amb espones de contraforts per evitar l’erosió rodejat de 

boscos dalt d’una cresta. Aquesta singularitat l’ha preservat fins avui de qualsevol tipus 

d’assentament humà. 
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2.1.3.2.3 INTENSITAT 
Tal com es pot deduir dels  punts 2.3.2.1 i 2.3.2.2 la intensitat de la instal·lació és mitja, ja que 

tant sols s’ocupa el 58% de la finca, tal com es  pot veure en els plànols que acompanyen 

aquesta documentació. 

2.1.3.2.4 INTEGRITAT 
La integritat és considera completa, ja que, la instal·lació és parcial proporcionalment a la 

superfície total de la finca, dissimulat pel propi entorn, ja que, el propi paratge natural ( arbres 

en el voltant ) fan de mur-pantalla que pugui crear impacte visual. 

Ajuda i diversificació en l’equilibri socioeconòmic del pagès que explota l’entorn immediat i 

crea una valor econòmic, social i medi ambiental a  la població de Girona al ser una energia 

renovable, com així també un estalvi en forma de contaminants ( NOx, SOx, etc.... ) creats per 

la forma de vida occidental ajudant al mateix propi entorn a conservar-lo en l’estalvi de 

contaminació que malmeten en el planeta on vivim, 

2.1.3.2.5 COMPLEXITAT 
Les línees de la instal·lació són rectes i de color mat. La tanca al ser de color verd endolceix la 

informació visual que pugui rebre’n els ulls que el miren. La informació que rep l’aparell ocular 

és poca i de fàcil processar, creient en una alta integració del paisatge de la instal·lació 

respecte el fons visual del lloc. 

2.1.4 VALORS DEL PAISATGE 
Els valors intrínsecs del paisatge i la implicació en el nostres cas és el següent; 

2.1.4.1 ESTÈTICS 

2.1.4.1.1 INTRODUCCIÓ EN ELS VALORS ESTÈTICS DE L’ENTORN DE GIRONA 
El valor estètic és molt relatiu i és valorable de manera diferent per cada persona ( tants caps 

tants barrets ). De totes maneres es pot consensuar que l’harmonia del paisatge ve implícita 

per l’acceptació de l’entorn i les persones més immediates on s’ubica el concepte de 

l’estètica. 

 

L’entorn on s’ubica el camp fotovoltaic és un entorn rural d’habitatges disseminats al llarg de 

tot el municipi de Camós. Aquest espai ens determina un entorn de gent treballadora 
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provinent la seva majoria d’ancestres de treballs agrícoles, valorant l’autosuficiència i el 

l’autotreball com un gran valor personal i de riquesa. 

 

Es d’aquesta vessant que el camp fotovoltaic se’n vol determinar les seves característiques 

estètiques.  

La zona no té d’alt valor ecològic, però sí que té valor local, al ser una de les últimes zones 

del municipi de Girona amb boscos densos i sense població, sense perdre mai de vista que 

l’activitat humana és un agent modelador del terreny, i que en aquests cas el paisatge l’ha 

condicionat l’explotació agrícola, i que per circumstàncies del tipus de societat es pretén regir 

pel mateix principi ( explotació agrícola ) però en aquest cas, enlloc de produir energia 

biomàtica es produeix energia elèctrica amb tecnologia fotovoltaica, tot evitant emissió de 

partícules contaminants d’energia de combustibles fòssils. 

2.1.4.1.2 INTERFÍCIES PAISATGÍSTIQUES 
Girona està situada en l’encontre de 3 rius, formant una petita plana, envoltada de crestes 

muntanyoses. Just en una de d’aquesta cresta que rodeja el pla de Girona hi ha la finca. 

Aquestes crestes muntanyoses envolvents estan plenes de boscos humits amb gran densitat 

de sotabosc. Aquestes masses boscoses que omplen les costes amb grans pendents estan 

“tacades” de prats i camps agrícoles que formen un mosaic de finques agrícoles i bosc. 

Evidentment les finques agrícoles ocupen els llocs amb menys pendent i les que tenen més 

pendent pel seu millor cultiu i perquè no erosioni l’escorrentia de la pluja, hi ha espones de 

pedra que aguant la terra cultivable. 

 

Doncs així el camp que ens ocupa, està quasi totalment envoltat de masses de bosc que 

morfològicament ajuden a lluitar de forma natural contra l’erosió del terreny en les fortes 

pendents. 

De manera que aquesta zona de crestes muntanyoses envolvents del pla de Girona de la  

interfície paisatgística determina un patró nítid estètic i que és; 

 

- finca d’explotació agrícola envoltada de massa arbòria i fortes pendents 

 

Així el fons escènic en que ens veiem sotmesos depen en el sentit que allarguem la vista. 

 

• FONS ESCÈNIC NORD; 
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o Muntanyes de contraforts del Pirineu, en que les fortes pendents estan 

ocupades per densos boscos humits i sotabosc dens 

 Aquesta visió es fortament tapada per la massa arbòria de l’entorn de la 

finca  

 

• FONS ESCÈNIC SUD;  

o Crestes muntanyoses envolvents del Pla de Girona, en que les fortes pendents 

estan ocupades per densos boscos humits i sotabosc dens. Transició cap a la 

plana de Girona ja amb més densitat urbana 

 Aquesta visió es fortament tapada per la massa arbòria de l’entorn de la 

finca, junt amb la diferència d’altitud entre la plana de Girona i les 

Crestes de Taialà. 

 

• FONS ESCÈNIC EST; 

o Crestes muntanyoses envolvents del Pla de Girona, en que les fortes pendents 

estan ocupades per densos boscos humits i sotabosc dens. Transició cap a la 

plana de Girona ja amb més densitat urbana 

 Aquesta visió es fortament tapada per la massa arbòria de l’entorn de la 

finca, junt amb la diferència d’altitud entre la plana de Girona i les 

Crestes de Taialà. 

 

• FONS ESCÈNIC OEST; 

o Muntanyes de contraforts del Pirineu, en que les fortes pendents estan 

ocupades per densos boscos humits i sotabosc dens. Es pot veure que 

l’autopista talla l’entorn natural. 

 Aquesta visió es fortament tapada per la massa arbòria de l’entorn de la 

finca. Des de l’autopista és impossible veure el parc fotovoltaic tal com 

es pot veure en els plànols i el perfil vertical. 

 

Aquests fons escènics són intuïbles i fàcilment de reconèixer en les imatges següents; 

 VISIÓ GENERAL DEL PARC FOTOVOLTAIC 
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VISIÓ NORD 
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VISIÓ OEST 

 
 

 

VISIÓ SUD 
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VISIÓ EST 

 

2.1.4.2 ECOLÒGICS 
Aquest valor és molt alt, ja que el camp fotovoltaic genera energia elèctrica de forma 

neta i sense contaminació evitant com a mínim el següent; 

 

ESTALVI ANUAL 
   
CO2 (ton/any) 428,25 
SOx (kg/any) 1.927,50 
NOx (kg/any 12.12,02 

   
Estalvi vida útil de la instal·lació (40 anys) 
   

CO2 (ton) 17.130,15 
SOx (kg) 77.100,04 
NOx (kg) 48.480,83 

 

També hi ha un valor afegit, en que es crea una ombra no escalfant la superfície de la 

terra, evitant d’una manera modesta, però efectiva, contra l’escalfament de la terra i la 

pèrdua de qualitat del sòl de la terra, ja que els raigs del sol no incideix directament 
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evitant i allargant el temps d’humitat en el sòl durant les hores del dia, a “mode de 

sotabosc” de manera artificial, però “sotabosc” en definitiva. 

 

2.1.4.3 PRODUCTIUS 
Són evidents els motius de producció de l’energia renovable. Es substitueix  el 

combustible d’energia no-renovables i energies netes. Es diversifica la producció del 

propietari dels fruits de cultivar la terra donant un alè d’aire a la pagesia del sector que 

prou malament que ho estant el sector, i amb perspectives de tenir problemes en futur 

per falta de treballadors en el sector. 

 

2.1.4.4 HISTÒRICS 
No hi ha petjades històriques en el lloc. Tants sols la construcció del propietari del costat que 

té uns anys d’antiguitat i sense cap valor històric notori. 

 

2.1.4.5 ÚS SOCIAL 
L’ús social més remarcable és la unitat d’explotació agrícola de la zona tenint en 

compte l’ús més immediat i que dóna sentit i n’és el principal modelador del paisatge 

és el mas que està al costat de les finques agrícoles que les explota per poder 

subsistir. 

 

2.1.4.6 MITOLÒGIQUES 
No hi ha cap història mitològica en la zona. 

 

2.1.4.7 RELIGIOSES I ESPIRITUALS 
Hi ha la l’ermita de Santa Maria de Girona tal com es pot veure en l’anterior fotografia 

 

2.1.4.8 SIMBÒLICS I IDENTITARIS 
No n’hi ha cap identificat. 

 

2.1.5 ESTRATÈGIES D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 
La integració paisatgística s’ha tingut en compte en el moment de disseny del camp 

solar de la següent manera. 
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HARMONITZACIÓ 

La situació i cimentació de les plaques solars  seguirà la topografia natural del terreny 

sense que tingui lloc moviments de terres, ni esplanades ni noves espones (marges 

entre finques ). Es traurà els 30 cm de la l’esplanada més baixa per tal d’aplanar el 

terreny i deixar-lo de manera que, l’ombra projectada entre files de plaques solars 

sigui la mínima i s’obtingui el màxim de rendiment de les plaques fotovoltaiques. 

Aquesta terra es posarà  a les terrasses 3 i 4 banda nord, per tal , d’aplanar la 

terrassa i maximitzar la captació de llum solar i minimitzar la distància entre files de 

plaques solars. 

 

MIMESI I CAMUFLATGE 

Es construirà una tanca plastificada de 2,0 metres d’alçada de color verd per la seva 

integració visual. 

 

SINGULARITZACIÓ DEL PAISATGE 

La construcció d’aquest camp solar és una mostra de compatibilitat humana i natural. 

Es passa de conrear energia comestible (menjar) a energia consumible (electricitat) 

demostrant una vegada més que les urbs són consumidores d’energia per sobre de 

les zones rurals, i com una vegada més les zones rurals ( tant despreciades ) poden 

aportar ( electricitat ) una nova oportunitat a la nostra societat per un millor medi 

ambient on viuen totes les persones tant rurals com urbanes utilitzant vies ja 

construïdes ( xarxa elèctrica ) sense cap cost addicional energètic i de modificació del 

paisatge i el territori. Aquest aprofitament d’una via de connexió elèctrica ja existent li 

dóna un valor afegit a aquest camp solar, ja que aprofita una infraestructura ja 

existent, amb un resultat d’aportació energètic molt superior enfront al cost d’ubicació 

del camp solar. 
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CAPÍTOL 3: PROPOSTA.  PLANEJAMENT I FRAGILITAT DEL PAISATGE 

3.1   PROPOSTA 
La proposta del camp fotovoltaic està força ben explicada en el capítol 1. 

 

Incloem informació visual sobre la proposta amb una simulació del camp fotovoltaic. 

 
La línea verda és la tanca plastificada de color verd. 

 

Els requadres blaus són els girasol en a vista d’ocell. 

 

La línea marró-taronja és la línea elèctrica. El transformador està pintat de negre i es 

connecta a la línea elèctrica amb el cablejat soterrat. 

 

El transformador es situarà en la part esquerra de la foto, integrada i en un punt 

proper de la línea elèctrica.  
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El centre transformador es pintarà de color marró. 

 

La topografia de la fina no es modificarà d’acord a l’informe de la Direcció General 

d’Arquitectura i Paisatge. 

 

Una vegada acabada la  instal·lació es revegetarà la finca amb gramínies i 

lleguminoses. 

 

3.2   PLÀNOLS 
En l’annex de plànols es poden veure les característiques de les instal·lacions. 

3.3   SIMULACIÓ FOTOGRÀFICA 
En la simulació fotogràfica es pot veure una idealització de la instal·lació una vegada 

finalitzada. 

3.4 ESTAT DEL PLANTEJAMENT 
El context normatiu que afecta la proposta està ben explicat en el capítol número 1. 

Bàsicament la normativa que afecta la proposta és; 

 

• Llei d’urbanismes ( tot allò referent a parcel·les rústiques ). 

• Normes subsidiàries de l’ajuntament. 

• Normativa fotovoltaica i reglament elèctric. 

3.5 FRAGILITAT PAISATGÍSTICA 
Es pensa que la susceptibilitat del paisatge i la seva possible alteració dels valors està 

suficientment explicat en els punts en capítol 2 en referència als valors paisatgístics i 

socioeconòmics de l’entorn on s’ubica aquesta instal·lació fotovoltaica. 

 

Amb el resultat que, els mateixos valors que en el seu dia l’ésser humà va modificar el bosc 

verge a intercalació de bosc amb espais agrícoles, continuen modificant l’espai i continuen 

oferint un servei a l’entorn immediat i no tan immediat de la societat humana amb el resultat 

segons els paràmetres exposats en aquesta documentació, de no trencament del paisatge 

actual. 
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La conca visual tant sols ve donada per part de Can Rebaixí, ja que, està al peu de la finca. 

Llavors s’estima que l’impacte visual és de baixa intensitat pel poc volum de visió que tindrà el 

parc fotovoltaic. 

 

Es determina la conca visual com aquells punts en que es pot veure el parc fotovoltaic de 

forma més o menys permanent, i aquest punt només el compleix Can Rebaixí. 

 

De la resta de llocs no hi ha impacte visual perquè es camufla la instal·lació amb les 

masses lineals de bosc i sotabosc amb combinació de l’orografia del terreny. 

 

CAPÍTOL 4: CRITERIS D’INTEGRACIÓ 

4.1 INTRODUCCIÓ 
Una vegada introduïts la definició i els efectes paisatgístics que resulten de la 

proposta anem a fer una anàlisi reflexiu dels criteris d’integració que s’han incorporat 

en el projecte. 

 

Els criteris incorporats són  els següents; 

- Mínim d’elements constructius que podrien provocar residu en el futur 

- Plastificació de la tanca del camp fotovoltaic de color verd 

- Pintar de color marró terra el centre tranformador 

- El centre transformador es farà en la part baixa de la finca per una millor 

integració i disminució del seu impacte visual, prop de la línea elèctrica 

- Es revegatarà el camp una vegada finalitzada la instal·lació fotovoltaica 

amb gramínies i lluguminoses. 

4.1.1 MINIM ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
La tanca del camp fotovoltaic serà amb pals de fusta tractats a l’autoclau clavats al 

mateix terra segons els plànols, de manera que, no hi ha formigó ni ferro, estalviant 

energia en elements de construcció i evitant residus en el futur de construcció en els 

fonaments de la tanca. 
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4.1.2 PLASTIFICACIÓ DE COLOR VERD DE LA TANCA 
La tanca serà plastificada de color per tal de minimitzar l’impacte visual i integrar-lo en 

el medi natural, i també evitant la corrosió del metall amb la climatologia del terreny. 

 

4.2 ANÀLISI D’ALTERNATIVES 
Les alternatives en el document poden ser les determinades en els punts següents; 

 

4.2.1 ALTERNATIVES TECNOLÒGIQUES 
Les alternatives tecnològiques enlloc de plaques fotovoltaiques són els girasols.  

 

Es desestimen ja que tenen un impacte visual més alt ( tenen 6 metres d’alçada ) i es 

necessari més espai ja que per aquestes alçades es necessari 22x25 metres de separació 

entre elles, amb un factor d’ús de 0,2 enfront les plaques fixes a terra. I per tant com que seria 

necessari més espai per tanta poca potència no faria rentable la instal·lació. 

 

4.2.2 ALTERNATIVES EN ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
No se’n tenen en compte ja que, menys material no se’n pot posar. 

 

L’estructura és de fusta, essent material natural i biodegradable. 

 

El tancament és metàl·lic i plastificat. La part metàl·lica respon a la seguretat del camp 

fotovoltaic per tal de persuadir els possibles lladres. El fet que el propietari viu en el llindar 

d’aquest camp hi ajuda molt a la seva seguretat, és clar. I la plastificació és per 2 motius, per 

allargar la vida útil de la tanca, impermeabilitzant i conservant les característiques físico-

químiques  i conseqüentment tècniques de la tanca, de manera que, el cost energètic de 

transformació dels elements naturals a elements de consum humà siguin el més llarg 

possible. El color verd és per mimetitzar la instal·lació el medi natural de la zona. 

 

 

Altres tanques de fusta, pedra,formigó és necessari més energia de transformació, encarint el 

producte i eternitzant els canvis en la transformació del paisatge, alterant visiblement la 

concepció i la intenció de la integració del camp fotovoltaic en el paisatge. 
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4.3 IMPACTE PAISATGÍSTIC 
Un cop s’ha caracteritzat el paisatge previ, descrit en la proposta, sintetitzats els 

criteris i les mesures d’integració adoptats es vol caracteritzar, definir i valorar els 

impactes paisatgístics associat amb les actuacions proposades. 

 

4.3.1 CARACTERITZACIÓ DELS IMPACTES PAISATGÍSTICS 
La següent taula en determinem els components del paisatge abans i després, i en 

valorem el seu impacte segons una escala de 0 a 10 ( 0= no  hi ha impacte ) 

 
COMPONENTS DEL 

PAISATGE ACTUAL DESPRÉS IMPACTE 

Àrees. Grans taques i 
conjunts que conformen 

la imatge 

Àrea agrícola amb masses 
massisses lineals de bosc i 

arbusts baixos 
Queda igual que abans 1 

Vores. Límits entres 
espais i àrees que es 

manifesten formalment 
com a línees, ruptures o 

margues 

Les vores segueixen la 
massa forestal i l’home a 

més a més n’ha plantat per 
tal d’aguantar els talussos 
seguint l’orografia natural 

Queda igual que abans 0 

Línees. Elements 
continus presents en la  

forma de traços, franges 
contorns o perfils 

Les línees que marquen la 
visual és l’orografia del 

terreny i l’alçada dels arbres 
de marges i masses 

forestals 

Es modifica en la direcció nord-
nordest només visible des Can 

Rebaixí.  Pensem que és assumible 
pel veí. S’endolceix la vista per la 
tanca plastificada de color verd 

7 

Punts. Fites puntuals 
perceptibles i rellevants Can Rebaixí 

S’endolceix la vista per la tanca 
plastificada de color verd. Al ser una 
instal·lació d’energia renovable es 
“políticament” acceptable conviure 

amb una d’aquestes instal·lacions al 
costat de casa 

7 

4.3.2 DEFINICIÓ DELS IMPACTES PAISATGÍSTICS I EVALUACIÓ DE LES 
MESURES D’INTEGRACIÓ PROPOSADES 

Una vegada determinat els components del paisatge i el seu impacte en el punt anterior anem 

a caracteritzar i valorar les mesures d’integració. Es pot entendre com a correcció de l’impacte 

com una disminució del valor de l’impacte ( i per tant una millora positiva en la valoració de 

l’impacte ). 

 
COMPONENTS DEL 

PAISATGE IMPACTE MESURA PROPOSADA CORRECIÓ  
L’IMPACTE 

IMPACTE 
FINAL 

Àrees. Grans taques i conjunts 
que conformen la imatge 1 

Instal·lació fotovoltaic, per tant, 
no hi ha mesura d’integració, ja 
que es fa un nou ús del territori. 

0 1 

Vores. Límits entres espais i 
àrees que es manifesten 
formalment com a línees, 

ruptures o marges 

0 

Cap mesura. Ja que s’ocupa una 
part de la finca agrícola. 

Continuant la feina agrícola una 
vegada després la nova 

instal·lació 

0 0 
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Línees. Elements continus 
presents en la  forma de traços, 

franges contorns o perfils 
7 

Tanca plastificada de color verd. 
Aquesta que dissimulada la seva 
línea amb el fons arbrat existent 
segons la seva alçada i mimètic 

al ser verd el color de la 
plastificació 

2 5 

Punts. Fites puntuals 
perceptibles i rellevants 7 

S’endolceix la vista per la tanca 
plastificada de color verd. Al ser 

una instal·lació d’energia 
renovable es “políticament” 

acceptable conviure amb una 
d’aquestes instal·lacions al costat 

de casa 

2 5 

 

4.3.3 VALORACIÓ DELS IMPACTE PAISATGÍSTICS 
El valor de l’impacte s’establirà en funció de; 

• Compatibles: impactes que permeten una integració de la proposta amb 

l’aplicació de mesures senzilles o que no requereixen mesures d’integració 

• Moderats: impactes que es redueixen substancialment amb l’aplicació de 

mesures d’integració 

• Severs: impactes que no es poden solucionar amb mesures d’integració 

paisatgística i fan aconsellable replantejar la concepció del projecte 

• Crítics o incompatibles: impactes amb efectes molt intensos en el paisatge que 

superen el llindar tolerable i fan desaconsellable la proposta 
COMPONENTS DEL 

PAISATGE 
IMPACTE 

FINAL MESURA PROPOSADA VALORACIÓ 

Àrees. Grans taques i 
conjunts que conformen 

la imatge 
1 

Instal·lació fotovoltaic, per tant, no hi ha 
mesura d’integració, ja que es fa un nou ús 

del territori. 
COMPATIBLE 

Vores. Límits entres 
espais i àrees que es 

manifesten formalment 
com a línees, ruptures o 

marges 

0 
Cap mesura. Ja que s’ocupa una part de la 
finca agrícola. Continuant la feina agrícola 

una vegada després la nova instal·lació 
COMPATIBLE 

Línees. Elements 
continus presents en la  

forma de traços, 
franges contorns o 

perfils 

2 

Tanca plastificada de color verd. Aquesta 
que dissimulada la seva línea amb el fons 

arbrat existent segons la seva alçada i 
mimètic al ser verd el color de la 

plastificació 

MODERAT 

Punts. Fites puntuals 
perceptibles i rellevants 0 

Des de l’entorn de immediat de l’ermita no 
és veu el camp i queda dissimulat amb 
l’espessa massa arbòria que separa el 

camp de l’ermita 

COMPATIBLE 
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4.4 SÍNTESI 
La instal·lació d’un camp fotovoltaic substituint la producció d’energia elèctrica enlloc 

d’energia biomàtica és una bona solució i complement al camp tradicional agrícola, 

alhora que ajuda a fixar població i ajudar el medi ambient evitant l’emissió de 

contaminants d’energia no-renovables. 

 

Es proposa la construcció de plaques fotovoltaiques fixes a terra generadores 

d’electricitat, no tenen manteniment electrònic. 

Aquest camp té una tanca perimetral realitzada amb una estructura de fusta clavada 

sobre el terreny i tanca metàl·lica plastificada de color verd per una millor integració en 

el medi ambient. 

 

En aquest document es creu donar suficient informació com per donar una visió de la 

instal·lació, els seus components i la seva interacció en l’entorn natural i 

socioeconòmic, creient favorable la seva instal·lació, quedant a la disposició de 

l’administració competent per qualsevol  aclariment i/o explicació pertinent. 
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