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1 INTRODUCCIÓ 

1.1 Antecedents 

Va sorgir l’oportunitat de realitzar un projecte tècnic solidari durant Uniraid. En aquest raid es 
realitzen projectes per ajudar a la gent més necessitada de la zona de Marroc. L’existència d’un 
pou d’aigua al desert va fer que es plantegés la possibilitat d’idear i instal·lar un sistema per ajudar 
a la comunitat de Baaga a abastir-se d’aigua per al reg de les palmeres dels voltants. 

1.2 Objecte 

Extreure aigua d’un pou al Sàhara mitjançant energies renovables. 

1.3 Abast i especificacions 

1.3.1 Abast 

Dissenyar i calcular un sistema de bombeig per a un pou a prop de عة ك ب  El pou té una fondària .ال
i diàmetre específic. El sistema ha d’incloure una bomba submergible que elevi l’aigua fins a un 
dipòsit situat a una alçada específica respecte al terra i la faci arribar a un sistema de reg que té un 
radi d’abast màxim de 25 metres des del pou, en cota horitzontal. 

La bomba s’alimenta amb dues plaques solars fotovoltaiques col·locades sobre una caseta ja 
construïda i es subjecta amb ciment. 

El manteniment d’aquest projecte, la reforma del pou o recobriment d’aquest, els sistemes de 
protecció contra cabres, camells, persones alienes i similars no formen part del nostre abast. 

1.3.2 Especificacions 

La instal·lació de reg tindrà dues etapes: 

1. Febrer 2019. Etapa que és l’objecte d’aquest projecte. S’han de regar 150 palmeres. 
2. Febrer 2020. Es té en compte per al dimensionament hidràulic, però no es farà la 

instal·lació de reg. S’hauran de poder regar, sense ampliar el sistema de bombeig solar, 
450 palmeres. 

Altres especificacions: 

 La instal·lació ha de poder muntar-se a l’emplaçament final en 8 hores. 

 El manteniment ha de ser fàcil, de despesa mínima i anual. 

 El transport de material s’ha de repartir entre 6 vehicles. 

 Les palmeres s’han de repartir en una superfície de 300 m de llarg per 25 m d’ample amb 
la instal·lació del pou i dipòsit al centre geomètric. 
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2 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA 

2.1 Dimensionament hidràulic 

2.1.1 Necessitats hídriques 

Segons les especificacions esmentades en 1.3.2 i els càlculs de l’annex 7.1 s’han determinat 

unes necessitats d’aigua de 18 𝑚3/𝑑𝑖𝑎 per regar els 450 palmeres previstes amb 40 𝑙/𝑑𝑖𝑎 cada 
una. 

2.1.2 Descripció de la instal·lació de reg 

La previsió a llarg termini és instal·lar un sistema de reg automàtic per arribar a cobrir 450 
palmeres com el que es descriu en la Il·lustració 1: 

 

Il·lustració 1:Previsió sistema de reg 

De totes maneres, en el projecte que es duu a terme inicialment es regaran 66 palmeres, tal i 
com s’indica en la Il·lustració 2:  

 

Il·lustració 2: Instal·lació de reg inicial 

On els punts verds representen les palmeres, el blau les canonades de PE i la regió marró clar, 
la zona de seguretat per al pou, el dipòsit i la caseta amb els panells solars. 

Cada palmera es rega amb un emissor de degoteig de cabal 4 𝑙/ℎ, que subministrarà entre 32 i 
40 litres al dia. 
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Segons aquesta disposició, es requerirà del material següent: 

 MATERIAL 

DIÀMETRE 
INTERIOR 

(𝒎𝒎) 

LONGITUD 
REQUERIDA 

(𝒎) 

RUGOSITAT 
ABSOLUTA 

(𝒎𝒎) 

CABAL 
MÀXIM 

(𝒍/𝒉) 

TUB PRINCIPAL 
Polietilè negre 
resistent al sol 

29 50 0,0015 1776 

TUB 
DERIVACIONS 

Polietilè negre 
resistent al sol 

13,6 384 0,0015 20 

TUB IMPULSIÓ Tèxtil 31,75 25 0,01 1776 

Taula 1: Material necessari reg 

2.1.3 Descripció del dipòsit 

El dipòsit serà de polietilè, amb una capacitat de 1000 litres i vindrà presentat sobre un palet de 
fusta amb bombolla opaca per evitar radiació del sol i amb una vàlvula de descarrega de 50 mm. 

2.1.4 Vàlvules 

S’instal·larà una electrovàlvula que es programarà per tal que el reg es faci automàticament en 
les hores en què sigui més eficient tenint en compte l’evaporació, les temperatures i la humitat de 
l’emplaçament. 

2.1.5 Filtres 

Tal i com s’indica a l’annex 7.2 s’instal·larà un filtre per a la impulsió (entrada de la bomba), un 
altre per al final de la impulsió (entrada dipòsit) i un altre pel reg (sortida del dipòsit) per evitar que 
els capil·lars de degoteig quedin obturats. 

2.1.6 Requeriments d’altura manomètrica 

A la Il·lustració 3 s’indica el projecte a gran escala a més de l’altura manomètrica total que s’haurà 
de bombejar l’aigua. 

 

Il·lustració 3: Diagrama muntatge global 
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2.2 Selecció de bomba i punt de funcionament 

S’escull una bomba que s’adapti correctament a la variabilitat de la potència que proporcionaran 
els panells solars. Així doncs, s’ha optat per la SQFlex 5 - 7A i treballarà en el punt de funcionament 
que com a mínim compleixi amb les necessitats hidràuliques: 

La bomba treballarà en unes condicions mínimes de 𝑄 = 2 𝑚3/ℎ i 𝐻𝑡 = 28 𝑚. Amb aquestes 
prestacions, consumeix una potència de 𝑃𝐻 = 0,405 𝑘𝑊 i té un rendiment 𝜂 = 37,8 % com es veu a 
la Il·lustració 4. 

Il·lustració 4: Punt de funcionament i corbes característiques 

 

3 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

3.1 Dimensionament elèctric 

3.1.1 Necessitats energètiques 

Donat el consum de la bomba, s’obté un consum energètic diari de 𝐶𝐸𝐷 = 2,04 𝑘𝑊𝑑. 

3.2 Selecció de mòduls i col·locació 

3.2.1 Dimensionament energètic 

Per la seva elevada potència, s’escullen els mòduls fotovoltaics de l’annex 0 corresponents al 
model REC TWINPEAK SERIES 2 BLK.  

3.2.2 Orientació dels mòduls 

Pel cas concret que incumbeix, s’usarà la base de dades PVGIS-CMSAF (Photovoltaic 
Geographical Information System) per obtenir els valors d’irradiació solar diària a l’emplaçament 
escollit. La localització és a Bagaa, Errachidia Province, Marroc; amb coordenades en GD (30,97º; 
-3,9º). 

Com que la instal·lació donarà aigua durant tot l’any, s’agafarà el mes més desfavorable, 
consultar annex 0. 
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De les dades obtingudes de la base de dades esmentada s’agafa com a referència la inclinació 
proposada: 

 

 

𝛼 = −2º 𝛽 = 31º 

Il·lustració 5: orientació i inclinació 

 

S’escull el mes de desembre amb un 𝐻𝑑 = 5,35
𝑘𝑊ℎ

𝑚2 . 

3.2.3 Estructura dels mòduls 

Els 2 mòduls solars van en una estructura com la de la Il·lustració 6 al sostre de la caseta a la 
vora del pou. L’estructura és d’alumini consta dels elements de la Il·lustració 7. És regulable als 31º 
necessaris. (monsolar.com, 2018) 

 

 

Il·lustració 6: estructura mòduls solars Il·lustració 7: elements estructura 

  

3.3 Elements de control 

Es col·locarà un element de regulació electrònic que controlarà la corrent que passa dels mòduls 
a la bomba submergible. Aquest dispositiu evita sobrecàrregues i limita la tensió a la bomba per tal 
de trobar el punt de potència i rendiment màxim. En aquest cas s’usarà el CU 200 de la marca 
Grundfos. 
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3.4 Característiques dels circuits elèctrics 

Les connexions entre conductors amb la unitat de control, plaques i bomba es faran mitjançant 
borns de subjecció per rosca proporcionats pels fabricants de la unitat de control i les plaques solars, 
respectivament. Aquests garanteixen la correcta subjecció i impermeabilitat. Es ruixaran els 
contactes amb antioxidant dielèctric abans de tancar les caixes. Es revisaran tots els contactes 
després de tenir la instal·lació muntada per minimitzar el manteniment per avaries. 

3.4.1 Descripció de les canalitzacions 

Els mòduls fotovoltaics es connectaran entre ells en sèrie i a la pròpia estructura del camp 
fotovoltaic mitjançant l’orifici específic que presenten en el seu marc d’alumini. 

3.4.2 Descripció dels cables 

Segons l’annex 7.9 s’utilitza conductor RZ1-K de secció 16 mm2 de 3 conductors per a totes les 
connexions entre elements els quals no es disposa de cablejat proporcionat pel fabricant segons 
les recomanacions del fabricant. 

3.5 Proteccions 

Funcions bàsiques de les proteccions: 

 La desconnexió automàtica de la instal·lació en cas de defecte. 

 Evitar la desconnexió injustificada de la instal·lació. 

 Evitar que la instal·lació subministri tensió a altres usuaris. 

3.5.1 Curtcircuits i sobreintensitats 

Col·locació d’interruptors magnetotèrmics amb els valors necessaris segons la Taula 2 per a 
protegir la instal·lació contra curtcircuits i contra sobreintensitats. 

Contra curtcircuits: en cas de curtcircuit el magnetotèrmics obre el circuit degut a l’elevada 
intensitat que circularia en aquest cas. Cal que aquesta intensitat sigui la menor de les màximes 
admissibles de tots els elements de la instal·lació. Suposem que tots els elements suporten una 
tensió màxima igual al 130 % de la seva tensió nominal. 

Les característiques dels aparells utilitzats són: 

Magnetotèrmic  

Protecció IP 20 

Intensitat nominal 10 A 

Tensió nominal 230/400 V (AC) 

Poder de tall Icc 10 kA 

Temps de vida >20000 actuacions 

Taula 2: característiques magnetotèrmic 
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Relé diferencial  

Protecció IP 20 

Intensitat nominal 40 A 

Tensió nominal 230/400 V (AC) 

Sensibilitat  30 mA 

Temps de vida >20000 actuacions 

Taula 3: característiques diferencial 

3.5.2 Contactes 

Segons l’annex 7.11 els contactes són recoberts de plàstic i, per tant, el perill queda minimitzat. 
El recobriment garanteix protecció per contacte sota condició d’humitat i pols i evita fuites. 

3.6 Connexió a terra 

3.6.1 Descripció del sistema de connexió a terra 

El sistema de connexió a terra serà independent de la resta de la instal·lació. La pica a terra serà 
de 1,5 m i amb una coberta de plàstic com a la Il·lustració 8: pica a terra, i es connectarà al neutre 
de la instal·lació amb un conductor enterrat amb secció no inferior a 2,5 mm2 Cu. 

 

Il·lustració 8: pica a terra 

4 RESUM DEL PRESSUPOST 

L’import del pressupost sense IVA és de 11.341,59 €. 

5 CONLUSIONS 

El projecte compleix amb les especificacions de reg de les palmeres. La incorporació del dipòsit 
permet una millor regulació de les necessitats. El sistema es pot ampliar i incorporar més elements, 
funcions o dimensionar amb més reg. Es preveu que el manteniment ha de ser mínim, entorn d’un 
cop a l’any. 

La solució es portarà a terme amb el cost segons el punt 4 pressupost. 
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Annexos 
7 CÀLCULS 

7.1 Necessitats hídriques i cabal d’impulsió. 

(Brouwer & Heibloem, 1986) Segons el model de Blaney-Criddle les necessitats d’aigua de la 

palmera serà: 

𝐸𝑇𝑜 = 𝑝(0.46 · 𝑇𝑚 + 8) 

𝑜𝑛 𝑝 ≡ 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑔𝑒 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙 𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎 

𝑇𝑚 ≡ 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑎 

 

 
Il·lustració 9: Precipitacions mitjanes per a la regió del Marroc. 1995-2015 

(The World Bank Group, 2018) 

S’observa a la Il·lustració 9 que en la pitjor situació la temperatura mitjana serà de 26 ºC i les 

precipitacions molt baixes i insuficients per a les palmeres. A més no hi ha fonts d’aigua properes a 

la superfície del sòl. De manera que, segons el model, 

𝐸𝑇𝑜 = 0.32(0.46 · 26 + 8) = 6.39
𝑚𝑚

𝑑𝑖𝑎
 

En condicions extremes el model acostuma a subestima l’evapotranspiració en un 60 % (Brouwer 

& Heibloem, 1986).  

La ETo corregida, 

6.39

0.6
= 10.64

𝑚𝑚

𝑑𝑖𝑎
 

La evapotranspiració del cultiu, ETc, suposant un factor Kc de 0.85, 

𝐸𝑇𝑐 = 𝐸𝑇𝑜 · 𝐾𝑐 = 10.64 · 0.85 ≈ 9
𝑚𝑚

𝑑𝑖𝑎
 

Finalment, les necessitats en litres per palmera, tenint en compte una superfície de 2 · 2 𝑚2 =

4 𝑚2, 

4 𝑚2 ·
9 𝑚𝑚

𝑑𝑖𝑎
·

1 𝑚

1000 𝑚𝑚
·

1000 𝑙

1 𝑚3
≈ 40

𝑙

𝑑𝑖𝑎
 

Les necessitats total d’aigua, 

444 𝑝𝑎𝑙𝑚𝑒𝑟𝑒𝑠 · 40
𝑙

𝑑𝑖𝑎
= 17760

𝑙

𝑑𝑖𝑎
≈ 18

𝑚3

𝑑𝑖𝑎
→ 2

𝑚3

ℎ
 

 

(Fuentes Yagüe, 1991) 
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7.2 Pèrdues de càrrega del sistema 

A la Taula 4 es calculen les pèrdues de càrrega de cada element del sistema fins al punt més 
desfavorable del circuit, que és al punt més llunyà de la canonada de 150 m més la derivació, 
passant per tots els filtres, totes les derivacions i colzes. Cada element té el seu coeficient K i es 
multiplica pel nombre de vegades que es repeteix, pel cas de les canonades Kr és la rugositat 
relativa i “f fricció” es calcula a partir dels diagrames de Moody. S’aplica un factor de seguretat de 
1,22 i 1,13 per a les pèrdues de càrrega i cabal total, respectivament. 

Element 
v 

(m/s) 
Re 

Kr 
(m/m) 

Ffricció 
Pèrdues càrrega 

(mca) 

Principal 0,75 21515 0,0000517 0,025540 3,756 

Derivació 0,04 517 0,0001103 0,123877 0,016 

Impulsió 0,19 10758 0,0001724 0,030568 0,021 

clau pas   0,50 1,00 0,014 

   Coeficient K Unitats  

Colzes 90º 
(6) 

  0,20 6,00 0,034 

Derivacions 
(50) 

 0,70 50,00 0,995 

Emissors goteig  3,00 6,00 0,512 

Filtre impulsió  3,00 1,00 0,085 

Filtre fi impulsió  3,00 1,00 0,085 

Filtre reg   3,00 1,00 0,085 

PROFUNDITAT POU 
(m) 

   26,000 

TOTAL     31,604 

Qt (m3/h)     1,776 

TOTAL  Coef. 
seguretat 

1,11  35,000 

Qt (m3/h)  Coef. 
seguretat 

1,13  2,000 

Taula 4: Pèrdues de càrrega i altura m.c.a. 

Les pèrdues de càrrega a les canonades es calculen a partir de la fórmula de Darcy-Weisbach, 

Δ𝑝 = 𝑓 ·
𝐿

𝐷
·

𝑣2

2 · 𝑔
 

On L és la longitud de la canonada, D el diàmetre interior i v la velocitat de pas. 

Les pèrdues de càrrega als elements es calculen, 

Δ𝑝 = 𝐾 ·
𝑣2

2 · 𝑔
 

On K és el coeficient de pèrdues segons (Ingemecanica, 2014) 

 

 

 

7.3 Potència de la bomba 

Donats els requeriments i especificitats del sistema, s’ha dimensionat el sistema per una bomba 
que ofereixi les següents prestacions mínimes: 

 Alçada: 28 mca 

 Cabal: 2 m3/h  
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D’aquesta manera, per tal de simplificar el sistema elèctric, s’ha optat per escollir la bomba 
següent: 

SQF 5A-7 - 95027342 

Tipus 
Bomba submergible per subministrament 

d’aigua subterrània. 

Cabal màxim 9 m3/h 

Altura màxima 50 m 

Material 
Stainless Steel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 

304 

Potència nominal 1,4 kW 

Eficiencia (η) Màx. 50 % 

Revolucions motor 500-3600 rpm 

Classe aïllament F 

Mode protecció IP68 

Voltatge a potència màxima 30 V 

VOC 300 V 

Pes 10,7 kg 

Taula 5: característiques bomba 
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7.4 Potència dels mòduls solars fotovoltaics 
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Segons la següent equació del document Plec de Condicions Annex I 2.2.1, es troba el consum 
elèctric per hora: 

𝐶𝐸𝐻 =
𝑄 · 𝐻

367 · 𝜂
=

2,02 · 27,99

367 · 0,377
= 0,408 𝑘𝑊ℎ 

Així doncs, per les hores de funcionament mitjanes en què la bomba estarà en funcionament, es 
calcula el consum energètic diari: 

𝐶𝐸𝐷 = 0,408 · 5 = 2,04 𝑘𝑊𝑑 

Es calcula en nombre de mòduls necessaris mitjançant la següent expressió: 

𝑵𝒎ò𝒅 =
𝐶𝐸𝐷

𝑃𝑃𝑀 · 𝐻𝑑.𝑐𝑟í𝑡 · 𝑃𝑅
=

2,04

0,290 · 5,35 · 0,82
= 𝟏, 𝟔𝟏 𝒎ò𝒅𝒖𝒍𝒔 

On el PR es calcula: 

𝑃𝑅 = 1 − 𝑃𝑡 = 1 − 0,179 = 0,82 

𝑃𝑅 =
𝐸𝐷 · 𝐺𝐶𝐸𝑀

𝐺𝑑𝑚(𝛼, 𝛽) · 𝑃𝑚𝑝
= 

Essent, 

𝑃𝑡, les pèrdues per increment de temperatura de les cel·les fotovoltaiques, extretes de (annex 
amb PVcalc del Drive + Plec de Condicions 4.1). 

No tenim pèrdues per ombra. 

Per tant, finalment s’instal·laran 2 mòduls fotovoltaics del tipus policristal·lins REC TWINPEAK 2 
SERIES, de la marca TWINPEAK. (annex amb dades tècniques) 

Per establir el tipus de connexió entre mòduls, s’estudia si es farà en sèrie o en paral·lel. Donat 
que el voltatge d’entrada al motor de la bomba pot ser variable de 30 – 300 V determinem que la 
connexió es farà en sèrie per tal de sumar els voltatges donats en el punt de màxima potència: 
32,1 · 2 = 64,2 𝑉.   
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7.5 Orientació i inclinació dels mòduls solars fotovoltaics 
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7.6 Estructura dels mòduls solars fotovoltaics 

 

Il·lustració 10: estructura 

L’estructura se suposa prou estable i ferma sempre i quan els ancoratges al sostre de la casa 
siguin suficients. Se sobredimensionen i s’exagera l’ús de cargols per garantir la estabilitat i 
durabilitat de l’estructura. Les condicions del sostre de la caseta encara no es coneixen. Segons 
dades inicials el sostre és de fusta. 

7.7 Tensió nominal 

Segons l’annex 7.4 la tensió nominal dels panells REC290 TP2 BLK és de 32,1 V per tant la 
tensió nominal de sortida dels panells en sèrie és: 

32,1 𝑉 · 2 = 64,2 𝑉 

7.8 Intensitats 

Segons l’annex 7.4 la intensitat nominal dels panells REC290 TP2 BLK és de 9,05 A per tant la 
intensitat nominal de sortida dels panells en sèrie és 9,05 A. 

7.9 Dimensionat de conductors 

𝑆 =
2 · 𝑐 · 𝜌𝜃 · 𝑃 · 𝐿

Δ𝑈 · 𝑈
=

2 · 1,02 · 0,0171 · 405 · 40

0,642 · 64,2
= 13,71 𝑚𝑚2  

On 𝑐 ≡ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛, 𝜌𝜃 ≡ 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑢 𝑒𝑛 Ω
𝑚𝑚2

𝑚
, 𝑃 ≡ 𝑝𝑜𝑡è𝑛𝑐𝑖𝑎, 𝐿 ≡

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑥𝑖ó 𝑚é𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒, Δ𝑈 ≡ 𝑐𝑎𝑖𝑔𝑢𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 (1%), 𝑈 ≡
𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑞𝑢𝑒𝑠 

S’agafarà el cable comercial RZ1-K de secció 16 mm2 de 3 conductors. 

7.10 Curtcircuit 

S’agafen els aparells estàndards segons les normes UNE 20317 i UNE 61008 (SUNO 
Enginyeria, 2018). 

7.11 Protecció contra contactes 

La connexió es realitzarà mitjançant juntes protegides amb material retràctil. Així, s’evitarà que 
els possibles contactes amb l’aigua del pou no malmetin el sistema elèctric. 
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7.12 Resistència de terra. Valor previst i càlcul teòric 

Segons la ITC-BT-18 del RBT/2002, la resistència de terra es calcula segons, 

𝑅 =
𝑉𝑐

𝐼𝑠
=

50

0,03
= 1666,66 Ω , 𝑜𝑛 𝑉𝑐 ≡ 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑒 𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒,

𝐼𝑠 ≡ 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 

La longitud de la piqueta, 

𝐿 =
𝜌

𝑅
=

3000

1666,66
= 1,8 𝑚 

On 𝜌 és la resistivitat del terreny, però és desconeguda de manera que s’agafa un valor 

desfavorable per a sorra silícia que sol ser de 200 a 3000  Ω · 𝑚. 

Col·locarem una piqueta de 2 m que és la mida habitual. 

8 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 

 

Il·lustració 11: vista pou 1 
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Il·lustració 12: vista pou 2 
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Il·lustració 13: vista pou 3 

9 PROCÉS D’EXECUCIÓ I PLANIFICACIÓ TEMPORAL 

 

10 LOGÍSTICA  

10.1 Empaquetament 

La bomba, les dues plaques i la unitat de control venen empaquetades de fàbrica amb poliestirè 
expandit i les respectives caixes de cartó. Les barres que composen l’estructura de les plaques, 
així com els cargols i femelles que les uneixen, s’embolcallen amb plàstic alveolar. Pel que fa a les 
mànegues, tubs, cables, i els altres elements del reg, s’introdueixen en bosses de plàstic per tal de 
minimitzar el volum ocupat. 
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10.2 Transport 

Tots els elements que composen el projecte seran transportats amb cotxe fins a l’emplaçament 
de la instal·lació, excepte el dipòsit i la seva estructura, que ja es troben al lloc en qüestió. 

Degut a les mides de les plaques solars, aquestes seran transportades fora de l’habitacle del 
cotxe, i es carregaran a la baca corresponent. 

Cap dels altres components supera les mides màximes de l’habitacle del cotxe (1200x1300x800 
mm) pel que fa a llarg, ample i alt. 

La disposició total d’elements de transport és de 6 vehicles 

11 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

No valorem el cost de la mà d’obra, ja que té cost zero. El mateix passa amb les eines i 
maquinària; el seu cost és nul. El material necessari per completar la instal·lació, com pot ser el 
ciment, el facilita la organització del raid. 

Pel que fa al cost del material, s’ha estudiat el capítol 3.  

Observació: no tenim en compte les despeses de transport del material, degut a que estan 
implícites a les despeses d’inscripció a Uniraid i són paral·leles al projecte. 

12 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors de manteniment.  

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut a les obres de construcció.  

En base a l'art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas 
d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.  

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement 
de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i subcontractistes 
hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de 
seguretat i salut a l'obra.  

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret.  
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La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el 
Pla de Seguretat i Salut.  

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, 
podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.  

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (art. 11è). 

13 GESTIÓ DE RESIDUS 

Els residus generats durant la instal·lació seran degudament separats i disposats en sacs 
industrials facilitats per la organització. Els sacs de residus seran traslladats i tractats per 
l’organització del raid. 
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14 MANUAL D’USUARI I MANTENIMENT 
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