CONSULTA PRÈVIA
SOBRE LA VIABILITAT
DE L’EMPLAÇAMENT
DOCUMENT 1. AVANTPROJECTE
PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA A L’ARBOÇ

L’Arboç (Tarragona)
Gener de 2020

Contingut
I.

MEMÒRIA ................................................................................................................................ 3

1.

Dades bàsiques ...................................................................................................................... 5

2.

Introducció ..............................................................................................................................9

2.1. Objecte i contingut de la consulta prèvia ................................................................................. 9
3.

Avantprojecte ........................................................................................................................11

3.1. Objecte del projecte ........................................................................................................................ 11
3.2. Oportunitat i conveniència de la proposta............................................................................. 11
3.3. Descripció general de l’àmbit d’estudi ..................................................................................... 12
3.4. Descripció del projecte ................................................................................................................... 14
3.4.1.

Dades bàsiques de la instal·lació ......................................................................................... 15

3.4.2.

Descripció tècnica de la solució adoptada ...................................................................... 15

3.4.2.1. Elements i sistemes de generació elèctrica ..................................................................... 15
3.4.2.2. Instal·lació elèctrica ................................................................................................................... 20
3.4.3.

Rendiment energètic de la instal·lació ............................................................................... 21

3.4.4.

Obra civil ........................................................................................................................................ 23

3.4.5.

Terminis d’execució ................................................................................................................... 24

4.

Síntesi i conclusions ........................................................................................................... 25

I.

ANNEXOS

Annex 1. Mapa d’estructura de la propietat
II.

PLÀNOLS

1.

Planta de la instal·lació

2.

Secció

3.

Ubicació equips

4.

Connexionat

5.

Estructura

6.

Posada a terra

Contingut
CONSULTA PRÈVIA SOBRE LA VIABILITAT DE L’EMPLAÇAMENT
DOCUMENT 1. AVANTPROJECTE
Planta solar fotovoltaica a l’Arboç

1

ÍNDEX DE TAULES
Taula 1. Dades bàsiques de la instal·lació ........................................................................................ 15
Taula 2. Característiques del camp fotovoltaic .............................................................................. 15
Taula 3. Característiques dels panells fotovoltaics ....................................................................... 16
Taula 4. Característiques inversor de 2000 kWn ........................................................................... 17
Taula 5. Característiques inversor de 3000 kWn ........................................................................... 17
Taula 6. Característiques de l’estació solar TWINSKID ................................................................ 19
Taula 7. Paràmetres tècnics ................................................................................................................... 21
Taula 8. Dades de producció energètica .......................................................................................... 22
Taula 9. Planning d’obra ......................................................................................................................... 24
Taula 10. Dades bàsiques de la instal·lació...................................................................................... 25
ÍNDEX DE FIGURES
Figura 1. Situació ........................................................................................................................................... 6
Figura 2. Mapa topogràfic i ortofotomapa de l’emplaçament ................................................... 7
Figura 3. Entorn de l’emplaçament ..................................................................................................... 13
Figura 4. Vista d’ocell de l’entorn de l’emplaçament .................................................................. 14
Figura 5. Aparença i dimensions del panell (mm) ........................................................................ 16
Figura 6. Inversor HEMK 600V – FS2125K o HEMK 600V – FS3190K .................................... 18
Figura 7. Diagrama del funcionament de l’estació solar ............................................................ 18
Figura 8. Estació solar TWINSKID (inversors HEMK, transformador, transformador
auxiliar i proteccions) ............................................................................................................................... 19
Figura 9. Estructura de suport dels panells fotovoltaics ............................................................ 20
Figura 10. Radiació mitja diària (kWh/m2 dia) ................................................................................ 21
Figura 11. Producció mensual (kWh) ................................................................................................. 22

2

I.

MEMÒRIA

I. MEMÒRIA
CONSULTA PRÈVIA SOBRE LA VIABILITAT DE L’EMPLAÇAMENT
DOCUMENT 1. AVANTPROJECTE
Planta solar fotovoltaica a l’Arboç

3

4

1.

Dades bàsiques

Consulta prèvia sobre la viabilitat de l’emplaçament de la Planta solar fotovoltaica l’Arboç 6 MWp
Objecte del projecte
▪

Construcció d’una planta fotovoltaica de 15.054 mòduls, 6.021,6 kWp i 8,69 ha de superfície per produir
energia elèctrica.

▪

Construcció de 2 inversors, amb el corresponent equip de transformació associat.

▪

Construcció d’una línia elèctrica soterrada per a l’evacuació de l’energia generada.

Situació
La planta solar fotovoltaica s’emplaçarà a l’extrem sud-oest del terme municipal de l’Arboç, al paratge
anomenat La Creu de Montblanc, a 165 m al nord de la subestació elèctrica de Castellet i la Gornal, a
40 m del traçat del tren de gran velocitat i del tren convencional i a 170 m a l’oest de la indústria SaintGobain Cristalería.
Àmbit d’actuació
Les parcel·les cadastrals afectades són les que s’indiquen tot seguit:
L’Arboç

Castellet i la Gornal

Planta fotovoltaica

Polígon 11, parcel·la 11

-

Línia elèctrica d’evacuació

Polígon 11, parcel·la 11 i 9004

Polígon 23, parcel·la 2

Camí d’accés

Polígon 11, parcel·la 9004

Punt de connexió (línia elèctrica existent)

-

Polígon 23, parcel·la 2

Accés
Camí existent que parteix del camí de Bellvei a Banyeres del Penedès.
Coordenades de la parcel·la (ETRS 89 – Zona 31 Nord)
UTM-X

UTM-Y

UTM-X

UTM-Y

UTM-X

UTM-Y

UTM-X

UTM-Y

381.188

4.568.642

381.134

4.568.400

380.883

4.568.523

381.023

4.568.758

381.188

4.568.469

380.979

4.568.400

380.883

4.568.587

381.088

4.568.758

Promotor
El promotor del projecte és la societat Solar Jupiter SL, amb NIF B-67427989, i amb domicili a Carrer
Balmes, 188, 6a Planta, 08006, Barcelona.
Equip redactor
Sònia Casadevall Casas

Eusebi Gispert-Saüch Puigdevall
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Figura 1. Situació
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Figura 2. Mapa topogràfic i ortofotomapa de l’emplaçament
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2. Introducció
2.1. Objecte i contingut de la consulta prèvia
El capítol 4 del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i
l'impuls a les energies renovables, regula l'autorització de les instal·lacions de producció d'energia
elèctrica provinent d'energia eòlica i d'energia solar fotovoltaica. A l’article 6 es detalla l’àmbit
d’aplicació:
“Aquest capítol és d'aplicació a les instal·lacions següents, situades sobre el terreny en sòls classificats com
a no urbanitzables: (...)
b) Plantes solars fotovoltaiques: instal·lacions de producció d'electricitat a partir de l'energia solar
mitjançant l'efecte fotoelèctric, amb autoconsum o sense, d'una potència superior a 100 kW i inferior o
igual a 50 MW, constituïdes per un conjunt de mòduls destinats a la captació de l'energia solar
interconnectats elèctricament i amb un únic punt de connexió a la xarxa de transport o de distribució
d'energia elèctrica. Formen part també de la planta solar fotovoltaica els inversors, la subestació de la
planta, les infraestructures d'evacuació elèctrica i els accessos de nova construcció o la modificació dels ja
existents. (...)”
L’article 11.1 preveu que les persones interessades a implantar una planta solar fotovoltaica han de
formular una consulta prèvia a la Ponència d’energies renovables sobre la viabilitat de l’emplaçament
projectat per a la instal·lació.
L’article 11.2 del Decret llei 16/2019 estableix que la consulta sobre la viabilitat de l’emplaçament s’ha
d’efectuar a través de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) i s’hi ha d’adjuntar la documentació següent:
a) Un avantprojecte on es defineixin les característiques i l’emplaçament concret (...) de les plaques
fotovoltaiques, (...) el traçat soterrat de les línies elèctriques interiors, la línia elèctrica d’evacuació, la
subestació del parc o de la planta, l’edifici de control, els vials d’accés i de servei i els terminis d’execució
del projecte.
b) Un estudi que realitzi un diagnòstic territorial i del medi afectat pel projecte i justifiqui l’adequació del
projecte (...) de la planta solar fotovoltaica als criteris dels articles del 7 al 9 d’aquest Decret llei.
c) Un estudi que justifiqui les principals alternatives considerades i que inclogui una anàlisi dels potencials
impactes de cadascuna d’elles.
El present document correspon a l’avantprojecte de la planta solar fotovoltaica l’Arboç 6 MWp.
La planta solar s’instal·larà en una finca de titularitat privada situada a l’extrem sud-oest del terme
municipal de l’Arboç, al paratge anomenat La Creu de Montblanc, a 165 m al nord de la subestació
elèctrica de Castellet i la Gornal, a 40 m dels traçats del tren de gran velocitat i del tren convencional i a
170 m a l’oest de la indústria Saint-Gobain Cristalería.
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3. Avantprojecte
3.1. Objecte del projecte
El projecte té per objecte la construcció d’una planta solar fotovoltaica al terme municipal de l’Arboç,
justificada per la necessitat d’assolir els objectius de producció d’energia a partir de fonts renovables
establerts a nivell comunitari, estatal i autonòmic.

3.2. Oportunitat i conveniència de la proposta
A nivell europeu i estatal, l’acord de Paris de 2015 (el Clean Energy Package) i el Plan Nacional Integrado
de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, respectivament, marquen un conjunt d’objectius ambiciosos
respecte la descarbonització de l’economia, incloent l’avenç en la implantació de les energies
renovables.
Per exemple, La Comissió Europea ha proposat un paquet de mesures sobre el canvi climàtic de cara al
2020 amb la intenció de conduir a Europa pel camí d'un futur sostenible, amb una economia que generi
poques emissions de carboni i consumeixi cada vegada menys energia. La intenció de presentar aquest
pla és la d’aconseguir l'objectiu conegut com 20/20/20:
▪

Reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle en un 20% (30% si s'arriba a un acord
internacional).

▪

Estalviar el 20% del consum d'energia mitjançant una millora en l'eficiència energètica. A més,
cada país haurà de cobrir el 10% de les necessitats del transport mitjançant biocombustibles.

▪

Promoure les energies renovables fins arribar a un 20% de l'energia generada.

D’altra banda, el PNIEC contempla un objectiu del 42% de renovables sobre l’ús final de l’energia de
cara a l’any 2030, a la vegada que preveu una penetració de les renovables en el sector de l’energia
elèctrica d’un 74% (157 GW), dels quals 50 GW correspondrien a producció eòlica y 37 GW a producció
solar fotovoltaica.
A Catalunya, el Pacte Nacional per a la Transició Energètica (PNTE), aprovat el 31 de gener de 2017,
planteja un nou escenari de tancament i abandonament dels combustibles fòssils com a font energètica,
recollint l'objectiu específic d'assolir un sistema energètic amb energies cent per cent renovables,
fonamentalment de proximitat, desnuclearitzat i neutre en emissions de gasos amb efecte d'hivernacle
en l'horitzó 2050. En aquesta línia, la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, modificada pel Decret
llei 16/2019, inclou objectius també ambiciosos, com el de promoure les mesures necessàries en l'àmbit
de les energies renovables perquè el consum elèctric de Catalunya provingui -en un 50% l'any 2030 i
un 100% l'any 2050- de fonts renovables, prioritzant la proximitat de la producció elèctrica d'origen
renovable als centres de consum.
Per a donar compliment a aquests objectius cal un desenvolupament molt important de les energies
renovables, que han de créixer la seva implantació de forma exponencial, ja que tot i que la intensitat
energètica final de Catalunya ha disminuït gairebé un 21,5% en el període 2005-2017, el
desenvolupament de les energies renovables només ha arribat a aportar un 8,5% de la demanda final
d'energia l'any 2017, lluny del 20% que marca la UE per a l'any 2020. L'energia nuclear continua
representant més de la meitat de la producció elèctrica de Catalunya i el sector transport, que suposa el
42,9% del consum d'energia final de Catalunya l'any 2017, continua basant-se majoritàriament en
combustibles derivats del petroli. En conjunt, el consum de combustibles fòssils i nuclears, sobre els
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quals es fonamenta el nostre model energètic actual, representa més del 90% del consum d'energia
primària de Catalunya.
Cal tenir en compte que a altres països d'Europa, amb radiacions solars mitjanes molt inferiors a les que
rep el territori espanyol, disposen d'una infraestructura de plantes solars fotovoltaiques molt superior.
Per la seva banda, Catalunya rep una mitjana d’insolació d’uns 1.650 kWh/m 2 - any. Això fa que es trobi
al capdavant d’Europa en quant a potencial productiu d’energia elèctrica a partir de plantes
fotovoltaiques. Aquest fet, juntament amb les perspectives de rendiment del mercat energètic
renovable, fa que la implantació de camps generadors fotovoltaics sigui una prioritat per al creixement
sostenible del territori.
El dia 14 de maig de 2019 es va declarar la situació d’emergència climàtica a Catalunya per tal d’assolir
els objectius en matèria de mitigació del canvi climàtic establerts a la Llei 16/2017, d’1 d’agost. Entre els
compromisos assolits, hi ha el de declarar instal·lacions d'interès territorial estratègic les instal·lacions
fotovoltaiques que utilitzin sistemes de captació d'energia fotovoltaica avançats i eficients.
El 26 de novembre de 2019, el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret llei 16/2019, de 26 de
novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls de les energies renovables, amb la
voluntat d’accelerar el desenvolupament dels instruments de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi
climàtic.
La planta solar en projecte correspon a un sistema de generació elèctrica de 6 MWp mitjançant
tecnologia solar fotovoltaica, que utilitza sistemes de captació avançats i eficients i que ha de
contribuir a assolir els objectius indicats anteriorment.

3.3. Descripció general de l’àmbit d’estudi
La planta solar fotovoltaica s’emplaçarà a l’extrem sud-oest del terme municipal de l’Arboç, al paratge
anomenat La Creu de Montblanc, a 165 m al nord de la subestació elèctrica de Castellet i la Gornal, a
40 m del traçat del tren de gran velocitat i del tren convencional, i a 170 m a l’oest de la indústria SaintGobain Cristalería.
La planta solar fotovoltaica s’emplaçarà a la parcel·la 11 del polígon 11 del TM de l’Arboç.
La línia elèctrica d’evacuació connectarà a una línia elèctrica existent, tindrà una longitud de 262 m i
anirà soterrada pel marge sud-oest de la parcel·la 11 del polígon 11 del cadastre de l’Arboç. També
afectarà la parcel·la 9004 del polígon 11 en el punt de creuament d’un camí, així com la parcel·la 2 del
polígon 23 del cadastre rústic de Castellet i la Gornal allà on es troba el suport de la línia existent on es
produirà el punt de connexió.
La parcel·la 11 (on es preveu la planta fotovoltaica i pràcticament tot el traçat de la línia elèctrica
d’evacuació), es composa de superfícies que havien sigut cultius, però que actualment són erms (meitat
sud de la parcel·la). La zona central i nord de la mateixa parcel·la es composen d’una gran zona de
matollar, amb alguns arbres dispersos.
L’accés a la planta solar fotovoltaica es preveu a través d’un camí que parteix del camí rural de Bellvei a
Banyeres del Penedès.
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Figura 3. Entorn de l’emplaçament

Font: Elaboració pròpia

Concretant, la parcel·la on es preveu l’emplaçament de la planta solar fotovoltaica presenta un pendent
suau però constant en direcció nord – sud. El punt més elevat, a l’extrem nord de la parcel·la objecte
d’estudi, se situa a una cota de 127 m.s.n.m., i la cota inferior, a l’extrem sud, prop dels 117 m.s.n.m.
En la zona afectada pel projecte no hi ha cursos fluvials.
L’entorn de l’emplaçament es troba majoritàriament envoltat de parcel·les agrícoles, on el conreu de la
vinya és el més abundant. Gran part de la parcel·la on es preveu la planta solar fotovoltaica es correspon
a una zona de matollar, amb alguns arbres joves, acumulats a la part central. Al sud hi ha un camp de
conreu actualment erm. A l’ortofotomapa s’aprecia una parcel·la de vinya a l’extrem sud de l’àmbit
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d’estudi, però en el treball de camp realitzat s’ha comprovat que les vinyes s’han arrencat recentment i
que actualment també es tracta d’un terreny erm.
A les proximitats hi trobem un gasoducte, la línia del tren de gran velocitat (línia Aragó - Barcelona Figures Vilamalla) i el traçat del tren convencional (línia Sant Vicenç Calders-L'Hospitalet Llobregat). A
prop de l’àmbit d’estudi, tot i que ja a l’altra banda de la vies del tren (accessible per dos camins rurals
creuen les vies de tren mitjançant un pas superior), hi trobem la subestació de Castellet i la Gornal i dues
zones industrials.
Figura 4. Vista d’ocell de l’entorn de l’emplaçament

Font: Elaboració pròpia a partir de ©Google Earth

3.4. Descripció del projecte
El projecte inclou totes les instal·lacions necessàries per la planta solar fotovoltaica:
▪

Panells fotovoltaics

▪

2 inversors, amb el corresponent equip de transformació associat

▪

Línies elèctriques interiors

▪

Línia elèctrica d’evacuació

El recinte de la planta solar es protegirà amb una tanca perimetral metàl·lica de 1,8 m d’alçada.
L’accés a la planta es farà pel camí existent.
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3.4.1. Dades bàsiques de la instal·lació
Taula 1. Dades bàsiques de la instal·lació
Potència nominal

5.000 kWn

Potència pic

6.021,6 kWp

Nº de plaques

15.054 plaques de 400 Wp

Superfície d’ús

84.484,17 m2

Superfície de captació

30.212,47 m2

Producció anual estimada

8.943.376,67 kWh/any

Pressupost

3.256.029,40 € d’execució material
3.874.674,99 € d’execució per contracte
Font: Renventure

3.4.2. Descripció tècnica de la solució adoptada
3.4.2.1. Elements i sistemes de generació elèctrica
El camp fotovoltaic
El camp fotovoltaic projectat es disposarà sobre el terreny tal i com es presenta en els plànols adjunts,
instal·lant els panells damunt d’una estructura d’alumini que els hi proporcionarà la inclinació adequada
respecte al pla horitzontal.
El camp fotovoltaic estarà composat per 579 sèries en paral·lel de 26 panells en sèrie. Cada panell és de
400 Wp, amb una tolerància de 0/+5 W. Aquesta disposició equival a una potència total instal·lada de
6021,6 kWp, evacuats mitjançant 1 inversor de 2000 kWn i 1 inversor de 3000 kWn, resultant en una
potència nominal total de 5000 kW.
Les plaques fotovoltaiques s’instal·laran al terreny amb una orientació completa a sud i una inclinació
de 30º respecte al pla horitzontal. S’ha optat per aquesta inclinació i orientació a fi d’optimitzar el
rendiment energètic de la instal·lació.
Taula 2. Característiques del camp fotovoltaic
Descripció del Camp fotovoltaic
Potència nominal instal·lada

5.000 Wp

Potència màxima (pic) instal·lada

6.021,6 W

Nombre de panells total

15.045 unitats de 400 Wp

Nombre d’inversors

1 unitat de 2.000 kW
1 unitat de 3.000 kW

Sèries camp fotovoltaic

579 sèries en paral·lel de:
26 panells en sèrie

Inclinació dels panells

30º respecte a l’horitzontal

Orientació del panells

0º sud
Font: Renventure
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Panell fotovoltaic de 400 Wp
Els laminats fotovoltaics opacs són els encarregats de la conversió d’energia radiant en energia elèctrica.
Les principals característiques dels laminats escollits per aquesta instal·lació, en condicions normals de
funcionament (radiació de 1.000 W/m2 i temperatura de 25ºC) són:
Taula 3. Característiques dels panells fotovoltaics
Característiques elèctriques
Potència màxima (pic)

400 Wp

Tolerància

0/+5 W

Tensió en el punt de màxima potència

41,17 V

Intensitat en el punt de màxima potència

9,72 A

Tensió de circuit obert

49,50 V

Intensitat de curtcircuit

10,26 A

Eficiència del mòdul

19,9 %

Producció específica

199,3 W/m2
Característiques físiques

Longitud total dels mòduls

2.015 mm

Amplada

996 mm

Gruix

40 mm

Pes

22 Kg
Font: Renventure

S’ha previst la instal·lació de 15045 mòduls JAM72S10-400/PR (o equivalent), de 400Wp. Els panells
proposats es presenten des de fàbrica amb connectors Multi-Contact MC4, que eviten pèrdues i
accidents al connexionat.
El mòduls compleixen tota la normativa actual vigent: IEC 61215 (homologació) i IEC 61730 (seguretat).
Figura 5. Aparença i dimensions del panell (mm)

Font: Renventure
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Inversors
Els inversors (convertidors) són els elements encarregats de convertir el corrent continu generat pels
panells en corrent altern compatible amb la xarxa elèctrica. Tindran, a més, uns valors d'intensitat i tensió
d'entrada que seran compatibles amb els valors obtinguts de les plaques. Les especificacions dels
inversors s'ajustaran als grups generadors dels camps, i viceversa.
S’ha previst la instal·lació de 2 inversors Power Electronics: HEMK 600V – FS2125K (o equivalent) de
2000kWn i HEMK 600V – FS3190K (o equivalent) de 3000 kW nominals, resultant una potència nominal
de la instal·lació de 5000 kW. Les característiques dels equips són les indicades a la taula següent.
Taula 4. Característiques inversor de 2000 kWn

Taula 5. Característiques inversor de 3000 kWn

Característiques elèctriques

Característiques elèctriques

Valors d'entrada

Valors d'entrada

Tensió màxima

1500 V

Tensió màxima

1500 V

Rang de Tensió

849-1310 V

Rang de Tensió

849-1310 V

Intensitat nominal

2645 A

Intensitat nominal

3970 A

Intensitat màxima

4000 A

Intensitat màxima

6000 A

Núm. entrades

36

Valors de sortida

Núm. entrades

36

Valors de sortida

Potència nominal

2000 kW

Tensió nominal

600 V

Freqüència nominal

50Hz / 60Hz

Intensitat màxima

2117 A

Factor de potència (cos φ)

0,5 capacitiu
0,5 inductiu (ajustable)

Potència nominal

3000 kW

Tensió nominal

600 V

Freqüència nominal

50Hz / 60Hz

Intensitat màxima

3175 A

Factor de potència (cos φ)

0,5 capacitiu
0,5 inductiu (ajustable)

Euroeficiència

98,39 %

Euroeficiència

98,56 %

Rendiment màxim

98,78 %

Rendiment màxim

98,84 %

Característiques generals
Rang de temperatura ambient

-35 a +60 ºC

Grau de protecció

NEMA 3R-IP54

Pes
Dimensions

5500 kg
3,7 x 2,2 x 2,2 m
Font: Renventure

Característiques generals
Rang de temperatura ambient
Grau de protecció

-35 a +60 ºC
NEMA 3R-IP54

Pes

5750 kg

Dimensions

3,7 x 2,2 x 2,2 m
Font: Renventure

Aquest inversor disposa de microprocessadors de control i un PLC de comunicacions que permet
extreure dades de la instal·lació en temps real, per poder ser tractades posteriorment des d’un ordinador.
L’equip inversor treballa connectat al costat de corrent continu (DC) als panells i pel costat de corrent
altern (AC) a un transformador que adapta la tensió de sortida de l’inversor a la xarxa elèctrica. El
microprocessador que incorpora l’equip, s’encarrega de garantir una ona sinusoïdal amb la menor
distorsió, a la fi de no injectar harmònics a la xarxa elèctrica. Aquest incorpora, també, un sistema de
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seguiment de l’inversor que fa que sempre treballi en el punt de màxima potència possible i evitar així
pèrdues durant els períodes de no funcionament.
Els inversors s'instal·laran en una zona habilitada per a tal efecte, a la part sud-oest del terreny, al costat
del centre de transformació. Es mantindran les distàncies mínimes que garanteixin un bon funcionament
de l’equip, evitant així els reescalfaments.
El consum elèctric dels equips en stand-by es considera menyspreable degut a que aquest és inferior a
l’1% de l’energia generada per la instal·lació fotovoltaica.
Figura 6. Inversor HEMK 600V – FS2125K o HEMK 600V – FS3190K

Font: Renventure

Estació solar TWINSKID
L’estació solar TWINSKID és una plataforma compacta exterior, fabricada amb acer galvanitzat d’alta
resistència amb l’equipament de mitja tensió integrat, acompanyat d’una cel·la de proteccions, un
transformador exterior, dipòsit d’oli i filtre.
Amb un rang de baixa tensió entre 480V-690V i un rang d’alta tensió entre 11kV i 34.5kV,
s’aconsegueixen sortides de potència d’entre 3000kVA i 7600kVA.
Figura 7. Diagrama del funcionament de l’estació solar

Font: Renventure
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La seva instal·lació comporta una simplificació del projecte de disseny de l’estació fotovoltaica, reduint
els costos d’instal·lació i la quantitat de recursos necessaris.
L’estació solar MVSKID porta els inversors incorporats. La tensió de sortida dels inversors és a 600V i es
transforma a 25kV, amb la qual l’electricitat generada per les plaques solars es transportarà a la
subestació elèctrica situada a pocs metres del parc.
Figura 8. Estació solar TWINSKID (inversors HEMK, transformador,
transformador auxiliar i proteccions)

Font: Renventure

Taula 6. Característiques de l’estació solar TWINSKID
Característiques elèctriques
Rang de potència

3000-7600 kVA

Rang de baixa tensió (amb l’inversor HEMK)

480-690 V

Rang de mitja tensió

11-34,5 kV
Característiques generals

Rang de temperatura ambient
Grau de protecció

-20 a +50 ºC
IP54

Pes (amb l’equipament MV)

< 21Tn
8000 x 2340 x 2235 /

Dimensions

11000 x 2340 x 2235 mm
Font: Renventure

Estructura suport de panells fotovoltaics
Els panells es muntaran sobre la base d’una estructura d’alumini i d’acer inoxidable orientada a 0º Sud,
i amb una inclinació de 30º respecte l’horitzontal. L’estructura es clavarà directament al terreny, sense
necessitar de blocs de formigó, fins a una profunditat d’1,5m, a través d’un sistema “hincado”. El material
utilitzat serà l’acer galvanitzat en calent juntament amb alumini.
Els diferents grups d’estructures es disposaran sobre la topografia del terreny, evitant les ombres que es
poden ocasionar entre ells, a una distància entre files de 9 metres.
Les estructures de suport compliran la normativa vigent (CTE). S'han calculat per suportar les càrregues
climatològiques adverses (neu i vent) segons el que estableix el DB-SE-AE, minimitzant així el
manteniment.
Tots el accessoris de cargols seran d’acer inoxidables, d’acord amb el que estableix el DB-SE-A.
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Figura 9. Estructura de suport dels panells fotovoltaics

Font: Renventure

Elements i sistemes d’emmagatzematge elèctric
Aquesta instal·lació no contempla la instal·lació de bateries ni cap altre sistema per emmagatzemar
energia elèctrica.
Línia d’evacuació
L’energia produïda a la planta solar fotovoltaica tindrà el punt de connexió a una línia elèctrica
d’evacuació a 25 kV, que té entrada a la subestació de Castellet i la Gornal, situada a l’altra banda de les
línies de ferrocarril.
Aquesta nova línia d’evacuació, que tindrà una longitud de 262 m, anirà soterrada pel marge sud-oest
de la parcel·la 11 del polígon 11 del cadastre de l’Arboç. També afectarà la parcel·la 9004 del polígon 11
en el punt de creuament d’un camí, així com la parcel·la 2 del polígon 23 del cadastre rústic de Castellet
i la Gornal, allà on es troba el suport de la línia existent on es produirà el punt de connexió.

3.4.2.2. Instal·lació elèctrica
Tota la instal·lació complirà el que estableix el Reglament Electrotècnic de la Baixa Tensió (REBT), el RD
1699/2011, el RD 900/2015, el RDL 15/2018 i RD 244/2019. La instal·lació també complirà el que estableix
el Reglament d’Alta Tensió (RAT), el RD 337/2014.En el projecte executiu es detallaran els principals
elements de protecció i mesura de la instal·lació.
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3.4.3. Rendiment energètic de la instal·lació
Mitjançant el programa de càlcul de sistemes fotovoltaics PVSYST s'ha simulat el funcionament del camp
generador dissenyat. En les taules i figures següents s’indica la producció estimada del camp generador.
Taula 7. Paràmetres tècnics
DIES

kWh/m² dia

kWh/m²

PRG

Gener

31

3,84

119,00

0,78

Febrer

28

4,68

131,00

0,76

Març

31

5,84

181,00

0,74

Abril

30

6,23

187,00

0,72

Maig

31

6,94

215,00

0,71

Juny

30

7,37

221,00

0,69

Juliol

31

7,35

228,00

0,68

Agost

31

6,90

214,00

0,69

Setembre

30

5,93

178,00

0,71

Octubre

31

4,90

152,00

0,73

Novembre

30

3,93

118,00

0,77

Desembre

31

3,61

112,00

0,78

Anual

365

5,63

2056,00

0,73

Font: Renventure

Figura 10. Radiació mitja diària (kWh/m2 dia)

Font: Renventure
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Taula 8. Dades de producció energètica
kWh/kWpinst.dia

kWh/kWpinst

kWh

Gener

2,979

92,35

556.106,80

Febrer

3,566

99,84

601.196,54

Març

4,335

134,40

809.303,04

Abril

4,512

135,36

815.083,78

Maig

4,924

152,64

919.137,02

Juny

5,088

152,64

919.137,02

Juliol

5,017

155,52

936.479,23

Agost

4,769

147,84

890.233,34

Setembre

4,192

125,76

757.276,42

Octubre

3,592

111,36

670.565,38

Novembre

3,011

90,34

543.967,26

Desembre

2,812

87,17

524.890,83

Anual

4,113

1.485,22

8.943.376,67

Font: Renventure

Figura 11. Producció mensual (kWh)

Font: Renventure
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3.4.4. Obra civil
En el projecte d’un camp de captació solar fotovoltaica la topografia afecta a la funcionalitat i eficàcia
dels panells solars i és per això que sempre s’han de retocar les rasants del terreny, duent a terme el
moviment de terres necessari per a la idoneïtat de la instal·lació.
El projecte contempla les següents actuacions:
1. Moviments de terres i adequació
2. Fonamentacions
3. Rases
4. Urbanització i tancament
En conjunt, tots els treballs, es complementaran amb les obres auxiliars necessàries i comunament
establertes en el ram de la construcció, per tal que l’obra quedi correcta i totalment acabada.
Per a una millor descripció de les obres, es descriuen a continuació i amb més detall les actuacions a
realitzar.
Moviments de Terres
Es farà una primera neteja manual de tota la superfície, retirant els possibles objectes, pedres grans i
escombraries existents i es transportaran a l’abocador. A continuació es farà una segona neteja i
esbrossada del terreny amb mitjans mecànics, de manera que la superfície quedi neta sense restes de
vegetació existent. També es portaran el residus a l’abocador.
A continuació es farà el moviment de terres en cadascun dels punts on aniran subjectades les estructures.
S’ha d’adequar el terreny per a la correcte disposició de les plaques, eliminant les zones abruptes i
deixant el terreny el més pla possible. En cas que en algunes zones no sigui possible, caldrà establir un
pendent uniforme.
Fonamentacions
Atenent a les característiques del terreny analitzades i tenint en compte la tipologia estructural de suport
de les plaques fotovoltaiques, la fonamentació no serà necessària per a fixar les estructures al terreny.
La solució adoptada serà un sistema de “hincado”, clavant l’estructura fins a 1,5m de profunditat. En cas
que en algunes zones del terreny no pogués ser possible aquest sistema (ni combinat amb la perforació
per trencar la resistència de les pedres) s’hauria de considerar l’estructura de fixació amb blocs de
formigó.
D’altra banda, la fonamentació de l’estació solar (inversors i centre de transformació) es resol mitjançant
una llosa de mida 2050x250x30 cm, de formigó HA25 armat amb malla elaborada en obra amb barres
corrugades d’acer ∅12 #20 a una fondària d’uns 40 cm i per sobre d’una capa de formigó de neteja
d’espessor ≥10 cm.
Així mateix, la llosa es recobrirà amb uns de 10 cm de sorra d’estabilització.
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Rases
Un cop aplanat el terreny, es procedirà a la realització de les excavacions de rases, per a (i) la canalització
dels conductors elèctrics entre els panells i la caseta de l’inversor i estació de transformació, (ii) les
tanques perimetrals i (iii) les canalitzacions de drenatge.
La canalització de les línies de corrent serà soterrada per dins de tubs corbables corrugats de polietilè,
que variaran en nombre i diàmetre depenent de cada tram.
De la mateixa manera variarà també l’amplada de les rases en funció dels trams. En tots els casos, però,
la profunditat serà de 80cm i els tubs aniran col·locats sobre un llit de 10 cm de sorra de riu rentada,
coberts amb un gruix de 25 cm de sorra o terra garbellada i senyalització amb cinta de plàstic.
Es farà el rebliment i piconatge fins a la cota de rasant al 95% del P.M. amb terres procedents de la
mateixa excavació de les rasses. La resta de terres sobrants es portaran a l’abocador.
Es preveu la formació de pericons de registre a l’extrem de cada fila de plaques de 75x75x100 cm i també
cada 35m en el tram horitzontal que creua de est a oest.
Tot i que les tanques perimetrals no han d’anar encastades al terra, si es preveu una petita cuneta de
drenatge en la seva part interior feta amb formigó HM-20 de 10 cm de gruix mínim que lateralment
reforçarà la subjecció de les tanques.
Tancaments
Per raons de seguretat i de protecció de les persones i les instal·lacions, es preveu una tanca perimetral
de 1,8 m d’alçada, formada per una malla de filferro galvanitzat de simple torsió amb pals de subjecció
cada 3 m. La tanca s’estendrà per tot el perímetre del terreny, aproximadament 1005 m lineals. L’accés
des del camí estarà tancat amb una porta de 4 m d’amplada i alçada igual a la de la tanca perimetral.

3.4.5. Terminis d’execució
Taula 9. Planning d’obra
FASE

SETMANES
1-2

3-4

5-6

Projecte Executiu i Visat
Llicències i permisos administratius
Inici de les obres
Muntatge estructures i col·locació de panells
Muntatge i connexionat dels equips
inversors i quadres elèctrics
Instal·lació elèctrica
Assaigs i posada en marxa
Font: Renventure
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7-8

9-10

11-12

13-14

15-16

17-18

4. Síntesi i conclusions
L’article 11.1 del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica
i l'impuls a les energies renovables preveu que les persones interessades a implantar una planta solar
fotovoltaica han de formular una consulta prèvia a la Ponència d’energies renovables sobre la viabilitat
de l’emplaçament projectat per a la instal·lació.
El present document correspon a la l’avantprojecte requerit a l’article 11.2., apartat a) del Decret llei
16/2019.
El projecte inclou totes les instal·lacions necessàries per la planta solar fotovoltaica:
▪

Panells fotovoltaics

▪

2 inversors, amb el corresponent equip de transformació associat

▪

Línies elèctriques interiors

▪

Línia elèctrica d’evacuació

El recinte de la planta solar es protegirà amb una tanca perimetral metàl·lica de 1,8 m d’alçada.
L’accés a la planta es farà pel camí existent.
Les dades bàsiques de la instal·lació són les següents:
Taula 10. Dades bàsiques de la instal·lació
Potència nominal

5.000 kWn

Potència pic

6.021,6 kWp

Nº de plaques

15.054 plaques de 400 Wp

Superfície d’ús

84.484,17 m2

Superfície de captació

30.212,47 m2

Producció anual estimada

8.943.376,67 kWh/any

Pressupost

3.256.029,40 € d’execució material
3.874.674,99 € d’execució per contracte
Font: Renventure

La planta solar fotovoltaica s’emplaçarà a la parcel·la 11 del polígon 11 del TM de l’Arboç.
La línia elèctrica d’evacuació connectarà a una línia elèctrica existent, tindrà una longitud de 262 m i
anirà soterrada pel marge sud-oest de la parcel·la 11 del polígon 11 del cadastre de l’Arboç. També
afectarà la parcel·la 9004 del polígon 11 en el punt de creuament d’un camí, així com la parcel·la 2 del
polígon 23 del cadastre rústic de Castellet i la Gornal allà on es troba el suport de la línia existent on es
produirà el punt de connexió.
El present document, juntament amb els documents 2 (Diagnòstic territorial i del medi afectat pel
projecte) i 3 (Anàlisi d’alternatives), permeten avaluar la viabilitat de l’emplaçament d’una planta solar
fotovoltaica que és necessària per assolir els objectius de descarbonització de l’economia establerts a
nivell català, espanyol i europeu. A més, el dia 14 de maig de 2019 es va declarar la situació d’emergència
climàtica a Catalunya per tal d’assolir els objectius en matèria de mitigació del canvi climàtic establerts
a la Llei 16/2017, d’1 d’agost.
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