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PROJECTE FI DE CARRERA 
 
 
RESUM (màxim 50 línies): 
 

 
   Es tracta de dissenyar un camp solar fotovoltaic d`aproximadament 5 
MW de potència instal.lada, destinat a la generació i posterior venda de 
l`energia elèctrica directament a la xarxa de distribució en baixa tensió. El 
PFC representa un encàrrec de la promotora ILD (International Leisure 
Development) per tal de fer un avantprojecte que li permeti decidir entre 
un camp solar fotovoltaic o un parc eòlic. La instal.lació es situa en els 
terrenys propis de la promotora (2.025 has, destinades a la construcció 
de la ciutat de l`oci i la cultura anomenada “Gran Scala”) a la comarca de 
“Los Monegros”(a mig camí entre Lleida i Saragossa), en una zona 
oberta, ben comunicada, de sòl rústic, sense gaires pendents, escassa 
vegetació i (sobretot) amb una bona radiació solar (per damunt de les 
1800 HSP anuals). En aquest cas concret, el que es busca és una 
elevada rendabilitat econòmica de la forta inversió inicial que representa 
tota instal.lació solar FV (el pressupost d`execució material arriba als 
32.500.000 €), a l`hora que es projecta una imatge ecològica davant de 
l`opinió pública (majoritàriament en contra del complex lúdic). De l`estudi 
de viabilitat econòmica dut a terme, en resulta que seran necessaris com 
a mínim 8 anys (a plena carga) de la vida útil de la instal.lació per a 
recuperar el 100 % de capital invertit. Per altra banda, des d`un punt de 
vista energètic, la instal.lació necessitarà poc més de 3 anys de la seva 
vida útil (treballant a plena carga) per a retornar (pay back) la quantitat 
d`energia invertida (així com l`estalvi equivalent en emissions de CO2 que 
van associades a aquesta energia provinent de la crema de recursos 
fòssils) en els diferents processos industrials per a la fabricació dels 
mòduls solars. En quant al disseny concret de la instal.lació, s`ha optat 
per dividir el camp en 50 grups generadors de 100 kW (màxim nivell de la 
potència per poder-se acollir a les primes del R.D. 661/2007), amb 4 
seguidors solars a dos eixos (cadascun d`ells amb el seu propi inversor 
de 25 kW) que permetran una òptima captació de la irradiància de la 
zona per part del generador que va muntat damunt d`aquests. Tant l`ús 
dels seguidors solars com la selecció d`un pannell de silici monocristal.lí 
amb una elevada eficiència ens asseguraran una elevada producció 
elèctrica per m2 de pannell (la producció anual estimada per mètode 
teòric arriba als 10.309.852 kWh/any, mentre que si s`agafen dades 
estadístiques obtingudes a partir d`instal.lacions ja en operació la cosa es 
redueix fins als 6.667.920 kWh/any). En aquest sentit, és força 
recomanable no desaprofitar els pannells, doncs és el component que 
encareix (i amb diferència) el cost de la instal.lació solar fotovoltaica. 
Altres dades d`interès a senyalar serien: les 6.185,91 tones anuals 
estalviades de CO2 (que arribarien a 103.098,52 tones al llarg de tota la 
seva vida útil), la potència pic instal.lada és de 5.292 kWp, un règim 
màxim de funcionament de 1.948,2 hores per any, una superfície 
afectada de sòl de gairebé 27 has, la seva producció anual podria abastir 
una poblacio de quasi 20.000 habitants, ...  
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És molt important fer notar que la prima de 0,455134 €/kWh (per al 2008) 
serà vàlida per a totes les instal.lacions fotovoltaiques que obtinguin la 
inscripció definitiva en el Registre d`Instal.lacions Productores en Règim 
Especial abans del 29 de setembre d`aquest any. A partir d`aquesta data, 
serà un nou reial decret el que passarà a regular les noves tarifes 
regulades per al Règim Especial (s`espera que aquestes es vegin 
reduïdes de forma significativa, doncs la potència solar FV acumulada 
s`ha disparat des de l`aparició del R.D. 661/2007 de 25 de maig). La 
veritat és que hi han autèntiques corredisses per a poder entrar en 
funcionament abans del 29 de setembre (fins i tot s`ha arribat a saturar la 
capacitat de fabricació de pannells a nivell mundial). 
   Per a concloure, es pot afirmar que la inversió en ESFV amb connexió a 
la xarxa (en terrenys sense altres usos, amb insolacions elevades i de 
fàcil connexió a la xarxa de distribució en BT) és actualment un “negoci” 
garantit (sense riscos): la matèria primera és inesgotable i de franc, l`únic 
proveïdor (i a l`hora l`únic operari [sempre puntual i a disposar]) és el Sol, 
l`únic client (compromès per llei) és la companyia elèctrica (la cosa té 
nassos), els comptes (costos i ingressos) són bastant previsibles, i si a 
més és: neta (no embruta i a l`hora ajuda a netejar la resta del pati),  
100% renovable, amb un mínim impacte ambiental (ocupació d`un espai 
físic) i sense efectes secundaris (o col·laterals: funciona en silenci, no 
vibra, ...), doncs millor que millor. 

 
 

 
Paraules clau (màxim 10): 
 
 

solar pannell protecció ambient 

radiació cèl·lula inversor cost 

renovable seguidor emissió eficiència 

normativa disseny inclinació  azimut 
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   1.1 –  Objectiu del projecte. 
   El principal objectiu del present treball és el de respondre a l`encàrrec de la 
promotora ILD (International Leisure Development, consorci internacional [de fins a 15 
empreses] amb participació anglesa, francesa, suïssa, australiana i nord americana) 
de realitzar un avantprojecte per a l`estudi de la viabilitat global  (no únicament 
econòmica, sinó també contemplant el tema ambiental i d`imatge corporativa) d`una 
instal·lació solar fotovoltaica (dins d`uns terrenys rústics de la seva propietat situats a 
la comarca de “ Los Monegros” , província d`Osca [Aragó]) per a la injecció de 
l`energia elèctrica generada directament a la xarxa de distribució en BT. Aquesta 
iniciativa té com a antecedents la presentació mundial del complex lúdic Gran Scala 
(ciutat de l`oci i la cultura), i ve motivada (principalment) per tal de suavitzar l`oposició 
ciutadana de la zona davant del gran impacte (en tots els sentits: ambiental, social, 
econòmic, energètic, ...) que suposarà aquest megaparc d`atraccions en un lloc poc 
habitat i poc favorable per a l`activitat humana (tot i que des del punt de vista solar 
sigui òptim), la qual cosa representa una proposta que topa frontalment amb el 
desenvolupament sostenible (a més, en el moment que té lloc l`Exposició 
Internacional de Saragossa [a 50 km de l`emplaçament triat per al complex] sobre 
l`aigua i el medi ambient). 
   A l`hora, aquest estudi o avantprojecte servirà (al promotor), a part de permetre la 
seva comparació amb d`altres alternatives (també es contempla l`opció d`un parc 
eòlic), com a documentació tècnica (concretament l`apartat de “ memòria tècnica de 
la instal·lació” , dins d`aquest mateix document nº 1 de Memòria descriptiva) per a la 
sol·licitud de les condicions tècniques dels diferents punts de connexió a la xarxa de 
distribució davant de la companyia elèctrica de la zona, punt fonamental per a la 
redacció posterior del projecte definitiu d`execució material del camp solar. Per tant, 
l`estudi pretén l`obtenció (juntament amb el disseny i un cert anàlisi tècnic) d`un recull 
de les dades bàsiques necessàries per a poder decidir el desenvolupament posterior 
de la documentació completa del projecte d`execució material del parc solar FV (amb 
la qual poder tramitar tots els permisos i formalitzar els contractes per a la construcció 
i posada en marxa [un cop superades totes les probes corresponents] de la 
instal·lació FV, amb l`objectiu d`obtenir: una rendibilitat màxima de la inversió inicial al 
llarg de la seva vida útil, un elevat grau d`integració en el complex i la projecció d`una 
imatge ecològica, de respecte al medi ambient i desenvolupament sostenible baix en 
carboni). 
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   1.2 –  Complex lúdic Gran Scala. 
   Es tracta d`un immens parc d`atraccions que estarà situat a “ Los Monegros”  
(comarca de la província d`Osca [Aragó]) i que es preveu que es comenci a construir 
(tenint en compte mesures de respecte al medi ambient [gestió de l`aigua i integració 
en el paratge natural], de gestió dels residus [reciclatge] i d`estalvi energètic en tot el 
procés [i posterior explotació comercial]) a finals d`aquest any (passada l`Exposició 
Internacional de Saragossa sobre l`aigua i el medi ambient). 
 

 
 
   Totes les xifres d`aquest macro parc temàtic maregen una mica (veure taula de més 
avall) i s`espera que arribi a convertir-se (si es comença, i s`arriba a acabar [està 
previst que el projecte es desenvolupi en diferents fases]) en un dels centres d`oci 
(juntament amb “ las Vegas”  i “ Orlando”  [a Florida]), diversió i cultura més grans 
a nivell mundial (d`Europa segur) quan estigui completament acabat (és veu que és 
una qüestió d`ordre d`escala el tema de la rendibilitat en aquests tipus de negocis, 
segons ens diuen els experts). 
 

Com a un miratge en mig del no res (espai estepari semidesert i verge [amb varis 
intents de declarar-lo parc nacional per part del Ministeri de Medi Ambient espanyol]). 

Inversió total prevista en milions d`€ s 17.000 (3 cops la T-4 de Barajas) 

Llocs de feina directes creats 65.000 

Nombre de parcs temàtics 5 de grans, i altres 11 de més petits 

Nombre de casinos/hotels/museus 32/70/12 

Nombre de restaurants/comerços més de 200/500 

Superfície ocupada (en propietat) quadrat perfecte de 4,5 km (2.025 has) 
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Població permanent de la cuitat de l`oci 100.000 hab. (2 cops la ciutat d`Osca) 

Recaptació de la diputació d`Aragó 600 milions d`€ s en impostos per any 

Infraestructures per a la mobilitat 
estació pròpia de l`AVE, tramvia interior, 
vehicles de transport elèctrics, ... 

Nombre de visitants estimat per any 12 milions (25 a partir del 2015) 

Duració de l`obra (en tres fases) 15 anys 

Data d`obertura al públic final de la 1ª fase, cap al 2010 

Consum d`aigua per any 14 hectòmetres cúbics (de l`Ebre) 

I a més: camps de golf, càmpings, centres comercials, cinemes, un gran centre de 
convencions, un hipòdrom, una plaça de braus, grans escenaris per a espectacles i 
actuacions a l`aire lliure, auditoris, pàrkings per deixar el vehicle privat, ... 

 
   Tot i la impressió inicial en el moment de la presentació mundial, cal fer notar que la 
idea té una gran oposició pública (manifestacions en contra des de Saragossa). Per a 
la gent del carrer (imparcial, que no hi té interessos de cap mena), la cosa no és 
aigua clara (tot i el gran impuls de l`activitat econòmica i el desenvolupament social 
de la zona que comportarà). Així, per una banda es considera el tema de l`oci i la 
cultura com a una bona tapadora [la cara visible] de l`especulació a tots els nivells [no 
tant sols urbanística, comprant terreny rústic barat i venent-lo desprès urbanitzat a 
preu d`or], que comporta associada: màfies [crim organitzat], joc (del tipus “ no”  
recreatiu), delinqüència, drogues, corrupció, blanqueig de diners i prostitució. I, per 
una altra banda, està el tema energètic: el malbaratament de recursos energètics 
(sembla com si tot fos vàlid per tal d`obtenir diners de forma ràpida i amb el mínim 
d`esforç [i com a més esbojarrat sigui el “ pretext”  millor que millor]; cal fer notar 
que un dels més “ interessats”  en aquet disbarat és el govern d`Aragó [millor dit, els 
individus que en aquests moments tallen el bacallà allí]), el increment d`emissions 
contaminants [anant clarament en direcció contrària a l`adoptada en la cimera per al 
canvi climàtic] i l`afectació directa (de la zona, en tots els aspectes) que representarà 
l`obra: impacte mediambiental (del complex i tota la infraestructura annexa) i social 
(desplaçament de la població, abandonant altres zones ja establertes), desequilibris 
entre els diferents sectors econòmics de la comarca, etc ... 
   Bé, reconduint el fil de la descripció de la ciutat de l`oci i la cultura, aquesta tindrà la 
forma d`un rellotge circular (de 2 km de radi i una torre central de gran alçada) dividit 
en 16 àrees (o sectors temàtics), una per a cada període històric significatiu en 
l`evolució de la humanitat (des de la prehistòria fins al futur; veure taula de més avall 
sobre les diferents Edats de la Història). Al mateix temps, aquest cercle estarà dividit 
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en dos anells: un d`intern (de 700 has) ocupat pels diferents grans parcs temàtics i un 
altre d`extern (de més de 1.300 has) destinat a les àrees de joc i resta de serveis. En 
definitiva, tota una grandiosa catifa de color verd (mantinguda d`una forma artificial, 
contranatural) destinada exclusivament a fer diners (fer més rics als directius de 
quatre grups empresarials de caire internacional). 
 

 
 

1 La humanitat abans de l`escriptura 13 Àsia al segle XVIII 

2 L`Egipte dels faraons 14 El segle XIX i principis del XX 

3 L`Orient mitjà 15 El món contemporani 

4 L`Antiga Grècia 16 El futur 

5 Roma i els celtes 17 Spyland (parc d`espies) 

6 L`Edat Mitja feudal 18 Aquantica (parc aquàtic cobert) 

7 L`Edat Mitja mediterrània 19 Torre Àgora (hotel i zona comercial) 
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8 La civilització precolombina 20 Space Port (parc de l`espai) 

9 L`Edat Mitja a Occident 21 Rambla central 

10 El segle XV 22 Camp de golf 

11 El segle XVI 23 Zones residencials 

12 El segle XVII - - - Sea World (i altres) 

 
   1.3 –  El Sol i el seu potencial. 
   El Sol és la principal font primària d`energia de la Terra (qualsevol altra font 
energètica disponible prové d`una o altra forma d`aquesta primera, tret clar de: la 
nuclear, la provinent de les marees i la geotèrmica), essent (al mateix temps) la seva 
radiació vital per al desenvolupament de qualsevol forma de vida en el nostre planeta. 
És l`estrella del nostre Sistema Solar (concentrant el 99% de la seva massa total) al 
voltant de la qual orbiten el·lípticament els seus nou planetes (entorn als quals giren 
al mateix temps 44 llunes). La seva composició (en aquests moments: 75% en 
hidrogen i 24% en heli) va variant en el temps com a resultat de les reaccions de fusió 
nuclear que tenen lloc en el seu nucli (amb pressions de 1014 atmosferes i 
temperatures de 27.106 graus). En aquests processos de fusió és consumeix 
hidrogen, obtenint heli i energia (5,2.1013J per cada kg d`hidrogen) en forma de 
radiació ɣ , que en el seu camí cap a la superfície solar (tota ona electromagnètica 
que circula per un medi material es veu obligada a cedir part de la seva energia en 
forma de paquets [o fotons, partícules sense massa]) va cedint part de l`energia a 
l`hora que redueix la seva freqüència, inicialment molt elevada. Aquesta radiació 
(visible÷infraroig) que escapa de la superfície del Sol (a 6.000 K) encara ha de 
travessar la seva atmosfera i els 150 milions de km. fins arribar a l`atmosfera 
terrestre. Com que es tracta d`una ona electromagnètica (que no necessita un medi 
material per propagar-se i viatja [en el buit] a la velocitat de la llum, c = 300.000 km/s), 
no triga gaire més d`uns 8 minuts en arribar a la nostra atmosfera. A la quantitat 
d`energia que ens arriba provinent del Sol per unitat de temps i superfície (normal a la 
direcció de la radiació incident) se l`anomena constant solar (Gc = 1.353 W/m2, valor 
mesurat per la NASA i adoptat com a constant [tot i que: la composició del Sol variï, 
tant el Sol com la Terra tinguin els seus propis moviments de translació i rotació, i en 
la superfície solar hi hagin zones fosques o taques]). Finalment, aquesta radiació 
solar haurà de travessar l`atmosfera terrestre fins arribar al terra, on podrà ser 
absorbida per la cèl·lula fotovoltaica (els W/m2 disponibles al nivell del terra 
dependran de les condicions atmosfèriques, però en tots els cassos seran inferiors al 
valor de Gc). El Sol porta produint energia electromagnètica de forma constant des de 
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fa més de 4.600 milions d`anys, i s`estima que encara li queda combustible per poder 
seguir brillant durant uns 5.000 milions més. Per a fer-se una idea de la gran quantitat 
d`energia que ens arriba procedent del Sol, es diu que en només 10 setmanes (amb 
una radiació solar mitjana constant) es podria recollir l`equivalent a la totalitat de 
reserves conegudes en combustibles fòssils; o dit d`una altra forma (potser encara 
més contundent), en tant sols una hora, el Sol és capaç d`irradiar la Terra amb la 
mateixa quantitat d`energia que la totalitat dels seus habitants és capaç de consumir 
a llarg d`un any. Així doncs, la font d`energia solar és pot considerar (des del punt de 
mira de l`esser humà) il·limitada, tot i que la seva disponibilitat sigui problemàtica: 
amb cicles repetitius d`alternança dia-nit (juntament amb els estacionals al llarg de 
l`any, que variaran en funció de la latitud del lloc), una marcada dependència de les 
condicions atmosfèriques, baixa densitat (alta dispersió), etc... Malgrat tot això darrer, 
i fent un símil bastant bo, es pot considerar al Sol com la millor ONG del món, tant pel 
volum dels seus serveis com pel seu altruisme (repartint la seva ajuda per tot arreu 
sense preguntar pel nom del destinatari, ni la seva religió o tendència política). Bé, 
aquesta “ ajuda”  no és la mateixa per a tot arreu, com es pot observar clarament en 
el següent mapa de distribució de la radiació solar a Europa (hi han zones clarament 
agraciades [com és el cas d`Espanya] i d`altres de no tant afortunades en aquest 
recurs renovable [cas d`Alemanya, amb gran diferència el primer país europeu en 
potència solar FV instal·lada]). 
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   1.4 –  Energia solar fotovoltaica (ESFV). 
 1.4.1 –  Dels inicis a l`actualitat. 
   Tot i que el descobriment de l`efecte fotovoltaic (base de la tecnologia FV que 
permet la conversió directa de l`energia de la llum solar en electricitat per mitjà de la 
cèl·lula solar) pel físic Antoine Becquerel data del 1839, no és fins al 1941 que R.S. 
Olh descriu la primera cèl·lula fotovoltaica de silici com a tal. En aquesta cèl·lula, els 
fotons d`un raig de llum solar incident transmeten la seva energia al xocar contra els 
electrons del material semiconductor, la qual cosa origina una recombinació interna 
amb les impureses del silici dopat provocant un camp elèctric (o diferència de 
potencial) entre ambdós elèctrodes superficials, que al disposar d`un circuit extern 
permeten l`establiment d`un corrent elèctric. Però els primers dispositius fotovoltaics 
no es van començar a fabricar fins a la dècada dels 50, quan la companyia americana 
Bell presenta la seva bateria solar (demostrant que podia subministrar l`energia 
necessària per fer funcionar una radio). És a partir d`aquest precís moment que les 
cèl·lules solars FV comencen a tenir demanda, ja sigui per alimentar línees de telèfon 
o consums petits en zones rurals allunyades de la xarxa elèctrica de distribució com 
per a convertir-se en la font d`energia dels sistemes electrònics de satèl·lits i naus 
espacials. Al 1973, la Solar Power Corporation (filial de la Exxon) va decidir 
comercialitzar els primers mòduls FV que pretenien competir amb les fonts d`energia 
elèctrica convencionals (tenien un cost de fabricació d`uns 10 $/Wp i es venien just 
pel doble). Inicialment, les cèl·lules fotovoltaiques es varen aplicar a gran escala en: 
senyalització (marítima, ferroviària, d`aeroports i carreteres) i centres amb antenes de 
comunicacions (telegrafia, telefonia, radio i TV); és a dir, en tot tipus de llocs apartats 
pel motiu que sigui de la xarxa elèctrica convencional. Posteriorment, varen arribar a 
països on no existia cap tipus d`infraestructura elèctrica convencional (o en zones 
d`interès natural que disposen d`algun tipus de protecció ambiental), aplicant-se 
principalment en el bombeig d`aigua de pous per al consum domèstic o en regadius. 
I, avui en dia, s`han acabat generalitzant en: il·luminació, aparells electrònics 
(rellotges, calculadores, sensors, ...), sistemes autònoms (aïllats) de baixa potència i 
grans sistemes de generació elèctrica que injecten l`electricitat produïda directament 
a la xarxa de distribució. En aquest darrer cas, la cèl·lula solar fotovoltaica es 
converteix en l`element bàsic del generador solar FV, que a l`hora és l`element 
fonamental d`una de les fonts d`energia renovables (l`ESFV) amb més de futur: amb 
un combustible (la radiació solar) d`un potencial immens (encara que una mica 
dispers i de disponibilitat a cicles, però a l`hora gratuït i inesgotable) i un elevat grau 
d`integració i respecte pel medi ambient (mínim impacte ambiental [en la vessant 
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negativa del terme i en comparació amb les fonts tradicionals basades en la 
combustió de recursos fòssils]). 
 
 1.4.2 –  Beneficis mediambientals i econòmics. 
   L`aprofitament de l`energia solar per a la generació d`electricitat contribueix a fer 
més sostenible el sistema energètic en conjunt, evitant la seva generació per mitjà de 
la crema intensiva de combustibles fòssils no renovables (amb una reducció 
equivalent en l`emissió de gasos contaminants i d`efecte hivernacle a l`atmosfera, 
principals causants de: l`escalfament global del planeta, la pluja àcida, la 
desertització, la contaminació de l`aigua dolça, l`alteració de la capa d`ozó, ...) o en 
centrals nuclears (amb una reducció en la generació de residus altament perillosos al 
llarg de molt de temps). A més, permet de reduir el nivell de dependència energètica 
exterior pel que fa referència a l`abastiment de combustibles convencionals (Espanya 
importa actualment més del 75% dels recursos energètics que consumeix), augmenta 
la seguretat (i la qualitat) en el subministrament elèctric (reforçat per la diversificació 
de les fonts energètiques), evita infraestructures addicionals (amb un cost inicial, 
pèrdues energètiques en el transport, manteniment i impacte ambiental) tant en 
zones on no arriba la xarxa de distribució com en nuclis urbans (on la connexió a la 
xarxa de distribució fa possible injectar l`energia generada en les hores de màxima 
insolació [que és la màxima] a prop de la demanda [que també passa per les seves 
puntes diàries]) i finalment permet l`ordenació dels territoris (al tractar-se d`una 
energia distribuïda de forma lliure per a tot arreu, permet l`electrificació rural en zones 
apartades, incrementant la solidaritat entre els diferents pobles i l`equilibri territorial): 
evitant tensions (i guerres) entre els països (productors i consumidors, en el cas del 
petroli) i aconseguint un bon grau d`aprofitament de l`espai disponible amb: un mínim 
impacte ambiental (a nivell arquitectònic, integrant-se en: teulades, façanes, tendals, 
etc...), un cost de manteniment un cop instal·lada gairebé nul (generalment aquest 
manteniment serà assumit per la mateixa empresa instal·ladora) i un cost de 
generació del kWh cada cop més competitiu (tot i disposar d ùn ‘ combustible’  
gratuït, amb subministrament directe i sense límit de caducitat, les fonts d`energia 
renovables no poden repercutir [en temes de costos] els seus beneficis ambientals). 
És per tot això que la promoció de l` ESFV (juntament amb la resta de fonts 
renovables) ha esdevingut un objectiu a nivell mundial (compliment del protocol de 
Kyoto), tant pels seus beneficis ambientals i econòmics (sobretot) com també pel seu 
gran potencial en la creació de llocs de feina (en aquest sentit, i segons dades de 
l`ASIF [Associació de la indústria FV espanyola], a finals del 2005 s`havien creat més 



Camp solar FV de 5 MW                                                                                   Memòria descriptiva 
 

- 16 - 

de 6.500 llocs de feina directes en aquest sector, tant en la fabricació dels diferents 
components [cèl·lula fotoelèctrica, pannell solar, equips de regulació i control] com en 
la realització material, operació i manteniment de la instal·lació FV; a tots aquests cal 
afegir-hi els més de 4.200 que, d`una forma indirecta, es van originar en altres sectors 
propers del teixit industrial). 
 
 1.4.3 –  Situació actual del sector. 
   Espanya disposa d`unes condicions d`insolació superiors a les de la resta de països 
europeus (gairebé el doble de la d`Alemanya [primer país del món en instal·lacions 
FV]). A més, representa el 3% de la fabricació (a nivell mundial) de cèl·lules FV de 
silici cristal·lí, tot i no disposar de centres per a l`obtenció de silici de grau solar i 
oblees (en aquest aspecte, a partir del 2008 potser això ja serà possible). 
   A finals del 2007, la potència FV acumulada (real) instal·lada es situava en uns 570 
MW (554 MW per a sistemes connectats a la xarxa i 16 MW per a sistemes aïllats). 
Pel que fa referència a la producció elèctrica FV, aquesta va arribar fins als 454 GWh 
 (dels quals uns 302 GWh corresponen a Iberdrola i uns 101 GWh a Endesa; la resta 
d`empreses distribuïdores que operen en el mercat elèctric segueixen a una gran 
distància [gestionant els 17 GWh restants]). Cal fer notar que aquesta producció FV 
representa (tant sols) poc més del 0,1% de la generació elèctrica (a nivell nacional) 
corresponent a aquest mateix any 2007. 
   En el gràfic següent, es mostra l`evolució de la potència FV instal·lada (a l`eix de 
l`esquerra) i acumulada (a l`eix de la dreta), per a instal·lacions connectades a la 
xarxa de distribució, durant el període 2000÷2007 a Espanya (en el mateix període de 
temps, la potència acumulada en instal·lacions aïllades arriba fins als 16 MW). 
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   Com es pot observar clarament, l`increment corresponent al 2007 és més que 
destacable (i podria haver estat superior si no s`hagués saturat la capacitat de 
producció mundial de pannells solars). 
   Si es fa un desglossament (per a comunitats autònomes) d`aquesta potència FV 
acumulada (en instal·lacions connectades a xarxa i fins al 2008), resulta: 
 

 
 
   Ara, comparant-ho respecte a la resta de països europeus (dades fins al 2006), el 
gràfic parla per sí mateix (queda força camí per a recórrer si es vol atrapar al primer): 
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   Notes: 
1) el gràfic representa la potència FV instal·lada total (tant en connexió a la xarxa com 
en sistemes aïllats) a Europa fins al 2006. 
2) només es mostren els països amb potències acumulades superiors als 5 MWp. 
 
   Arribats a aquest punt, dues coses semblen bastant clares: 
   - la primera, l`aposta decidida d`Alemanya per a l`energia solar fotovoltaica (en 
especial per a instal·lacions de petita potència integrades en edificis), tot i no ser un 
país especialment afavorit per la radiació solar. 
   - la segona, el increment (gairebé, la histèria col·lectiva) de l`any passat (que de fet 
continua; hi ha pressa per entrar en operació abans del 29 de setembre) s`explica per 
l`aparició del R.D. 661/2007, que manté les primes anteriors (ja elevades) però 
augmentant la potència de les instal·lacions FV fins als 100 kW. Així doncs, la suma 
d`un règim de primes a la producció interessant (econòmicament), unes condicions 
solars favorables (que garanteixen una producció anual alta) i un desenvolupament 
de la tecnologia solar (sistemes de seguiment solar a dos eixos) ha fet decidir a grans 
empreses la construcció de grans instal·lacions solars (camps solars, que a part de 
fer pujar la potència acumulada també permeten una reducció dels costos) per a fer-
hi un negoci (si tot això repercuteix en la implantació de les renovables desplaçant a 
les convencionals, l`esforç econòmic [que al final acabem pagant tots] haurà valgut la 
pena). 
 
 1.4.4 –  Compromís de cara al futur. 
   Va ser al 1992 (en la Cimera de la Terra, a Río de Janeiro) quan es va començar a 
parlar per primera vegada del desenvolupament sostenible, és a dir, mirar de fer 
compatible el desenvolupament econòmic (que va lligat directament a la cultura del 
consumisme [d`energia, així com d`altres béns]) amb la preservació del medi ambient 
(reducció en l`emissió de gasos contaminants, especialment el CO2) mitjançant l`ús 
de fonts d`energia renovables (o netes) i dels cultius energètics (massa vegetal que, 
per mitjà del seu cicle clorofíl·lic, sintetitza matèria orgànica a partir de: la radiació 
solar, el CO2 atmosfèric i l`aigua [juntament amb els minerals] del sòl; i al mateix 
temps, restableix l`oxigen pur a l`atmosfera). Més tard, en la Cimera de Kyoto 
(celebrada al desembre de 1997), es va acordar una disminució mitjana global (per 
als 39 països més industrialitzats) del 5,2% en l`emissió de gasos d`efecte hivernacle 
respecte a les emissions mesurades al 1990, resultant el següent repartiment en els 
percentatges de la reducció: a Europa un 8%, als EEUU un 7% i al Japó el 6% (amb 
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l`objectiu d`aconseguir-ho abans del 2010). A Espanya, el Pla nacional de l`energia 
fixava (com a objectiu per l`any 2000) un increment en l`ús d`energies renovables 
(especialment la eòlica, en zones properes al litoral) del 25% respecte als nivells del 
1990, i de cara al 2010 estableix que la producció energètica de les renovables haurà 
de ser el 12% de la total produïda. Amb totes aquestes bones intencions s`entra en el 
segle XXI (segle del despertament ambiental), on es pren veritable consciència que 
l`activitat humana (amb un ritme cada cop més elevat [i clarament insostenible a mig 
termini] de consum energètic [que ja no implica una millora en la qualitat de vida 
assolida] basat únicament en el petroli i els seus derivats) és capaç d`alterar les 
condicions del medi que l`envolta a nivell global, provocant símptomes tant clars com 
el canvi climàtic. En aquest sentit, les dades (corresponents a Espanya i referides a 
l`any 2005) que mostra la taula següent són especialment aclaridores: 
 

Energia primària consumida  146 Mtep 

Energia final consumida 106 Mtep 

Nombre d`habitants 44 milions 

2,4 tep d`energia final/persona i any 

22 cops l`energia necessària per viure 

repartides en 1 part per a viure i la resta 
(21) per a mantenir l`actual estil de vida 

 
   Per tant, és hora de fer un ús més racional (i eficient) dels escassos recursos 
disponibles (encara que això porti associat un canvi en els actuals hàbits de 
comportament [major reciclatge i gestió dels residus], poc respectuosos envers les 
generacions venidores) i apostar per noves fonts d`energia més sostenibles, que 
permetin en un futur pròxim (per mitjà d`avenços tecnològics fruits de la investigació) 
la progressiva substitució de les convencionals (quedant obsoletes pels seus elevats 
costos [esgotament de les reserves], baixos rendiments energètics i inadmissibles 
efectes nocius resultants dels diferents gasos que s`alliberen en els processos de 
combustió: diòxid de carboni [causant de l`efecte hivernacle, a l`absorbir la radiació 
infraroja emesa per la superfície terrestre, i que provoca un rescalfament de 
l`atmosfera afectant directament al clima], òxids de sofre i nitrogen [causants de la 
pluja àcida, al combinar-se amb el vapor d`aigua en suspensió a l`atmosfera] i altres 
contaminants). 
   En l`actualitat, l`energia produïda d`origen solar FV representa un 0,1 % de la total 
generada a Espanya (per altres renovables, com l`eòlica, aquest percentatge ja arriba 
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al 10 %; per tant, no s`està molt allunyat de l`objectiu del 12 % [total de renovables] 
per al 2010), això sí amb un ritme de creixement en el nombre d`instal·lacions FV que 
es dobla any rara any i amb un increment pràcticament exponencial de l`energia 
injectada a la xarxa de distribució. Així doncs, sembla que el grau de compliment del 
PER 2005-2010 (que fixava com a objectiu per al 2010 arribar a una potència total 
instal·lada de 400 MW [cal recordar que a principis d`any ja es passava pels 570 
MW]), al menys pel que fa referència a la solar fotovoltaica, és clarament superior al 
previst (de fet, en el pròxim R.D. que regularà les condicions per a les instal·lacions 
solars FV a partir del 29 de setembre d`aquest any, les quanties de les primes a la 
producció en Règim Especial s`espera que es redueixin força). 
 
   1.5 –  Camps solars connectats a la xarxa. 
 1.5.1 –  Aspectes administratius i legals. 
   La publicació del R.D. 2818/1998 referent a la producció d`energia elèctrica per 
mitjà d`instal·lacions abastides per recursos o fonts d`energia renovable, residus i 
cogeneració (juntament amb els posteriors: R.D. 436/2004 i R.D. 661/2007), ha 
permès el desenvolupament d`instal·lacions FV connectades a la xarxa pública de 
distribució en BT, a l`obligar a les elèctriques a comprar aquesta energia produïda a 
un preu bastant superior al de mercat (com a conseqüència de l`aplicació d`unes 
primes). Aquestes instal·lacions FV amb connexió a la xarxa venen contemplades 
dins la categoria b (instal·lacions que utilitzen com a energia primària: alguna de les 
energies renovables no consumibles, biomassa o altres tipus de biocarburants), grup 
b.1 (aquesta energia renovable és l`energia solar) i subgrup b.1.1 (l`energia solar és 
la solar fotovoltaica). Però, és el R.D. 1663/2000 el que estableix la reglamentació 
específica de les condicions administratives (i tècniques) que han de complir totes 
aquestes instal·lacions solars FV. 
 

 
 
   En aquest sentit, abans de l`execució de la instal·lació FV, el seu titular ha de 
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sol·licitar (per escrit) a l`empresa distribuïdora les condicions tècniques de la connexió 
(adjuntant una memòria tècnica de la proposta, on hi figuri: la seva situació 
geogràfica, un esquema unifilar [nombre, tipus i potència pic dels mòduls solars, 
característiques del inversor, inclòs el nom del seu fabricant, ...], dispositius de 
protecció i la seva localització, potència pic i energia que és previst 
entregar/demandar de la xarxa, ...). L`elèctrica (en un termini d`un mes) ha de 
notificar al sol·licitant: el punt definitiu de connexió a la xarxa, la tensió de servei, la 
tensió més elevada en el punt de connexió, la potència de curtcircuit en el punt 
d`embrancament i totes les característiques dels conductors i resta d`aparells (de 
mesura, de protecció i de maniobra) que consideri necessaris. Seguidament, es duran 
a terme les obres. Un cop acabada la instal·lació, la propietat exigirà a la instal·ladora 
les probes pertinents (butlletí de certificació) i sol·licitarà (a l`elèctrica) la connexió de 
la seva instal·lació a la xarxa, presentant el projecte definitiu (així com altra 
documentació generada [protocols d`assaig de materials i equips, etc...]). A 
continuació, les dues parts hauran de subscriure un contracte (model oficial de la 
Direcció General de Política Energètica i Mines, segons Resolució de 31 de maig de 
2001) que regirà a partir d`aquest moment les seves relacions econòmiques. Abans 
de la posada en servei de la instal·lació FV (connexió definitiva a la xarxa), l`empresa 
distribuïdora farà una darrera verificació d`aquesta instal·lació. A partir d`aquest 
instant, la responsabilitat de mantenir la instal·lació en perfecte estat d`operació recau 
sobre el productor d`energia elèctrica en Règim Especial (RE); en cas que aquesta 
provoqui pertorbacions a la xarxa general (que comprometin la seva qualitat 
[establerta segons la normativa vigent] en el subministrament elèctric: variacions de la 
tensió inadmissibles, incompatibilitats electromagnètiques, ...), el titular disposarà de 
3 dies per a solucionar-les (de no fer-ho, l`elèctrica desconnectarà de la xarxa la 
instal·lació). 
   Finalment, s`adjunta un organigrama general (tenint en compte la resta d`actors 
d`aquesta obra) amb els passos a seguir per a la tramitació de l`autorització d`una 
instal·lació FV amb connexió a la xarxa de distribució en baixa tensió. 
    Nomenclatura emprada: 
   - RIPRE, Registre d`Instal·lacions Productores en Règim Especial (RE). 
   - RE o REPE, Règim Especial o Règim Especial de Producció Elèctrica. 
   - CAE, Codi d`Activitat i Establiment (a la delegació d`impostos especials 
d`Hisenda). 
   - IAE, Impost d`Activitats Econòmiques (també a Hisenda) i/o alta en la declaració 
censal del Ministeri d`Economia i Hisenda acollint-se al règim d`estimació directa 
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simplificada (model 036) si el titular està subjecte al IRPF. 

 
 
 1.5.2 –  Aspectes tècnics. 
   Amb caràcter general, el funcionament en paral·lel de la instal·lació solar FV no 
podrà provocar pertorbacions (i/o averies) en la xarxa pública de distribució que 
disminueixin les condicions de seguretat mínimes admissibles establertes per la 
normativa en vigor (ni originin efectes perjudicials sobre altres receptors [sensibles] 
connectats [resta d`usuaris de la xarxa]). Al mateix temps, aquesta instal·lació FV 
s`haurà de desconnectar automàticament de la xarxa en cas que aquesta darrera 
quedi sense tensió (evitant el seu funcionament en illa, per tal de facilitar les tasques 
de restabliment del subministrament elèctric a l`empresa distribuïdora en BT). Altres 
condicions més específiques serien: 
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1. s`estableix un límit de 100 kVA en quant a la potència nominal de cada 
instal·lació fotovoltaica (sumatori de les potències nominals de cadascun dels 
seus inversors) connectada a la xarxa de distribució en BT. 

2. la suma de les potències nominals de totes les instal·lacions en Règim 
Especial  connectades a una mateixa línea de la xarxa de distribució en BT, no 
podrà superar el 50% de la seva capacitat de transport en el punt de connexió 
(o de transformació, si es connecten a un centre de transformació). 

3. per a potències superiors als 5 kW, la connexió de la instal·lació FV a la xarxa 
de distribució haurà de ser trifàsica (es recomana l`ús d`inversors trifàsics, a fi 
i efecte d`evitar la possibilitat d`introduir importants desequilibris entre les 
diferents fases del sistema trifàsic). 

4. en el règim màxim d`operació d`una instal·lació solar FV (hores centrals del 
dia), la seva desconnexió/connexió de/a la xarxa no podrà provocar una 
variació en la tensió d`aquesta superior al 5%. 

5. el factor de potència de la instal·lació FV haurà de ser el més proper possible 
a la unitat (sempre superior a 0,9, si es volen evitar reduccions en la prima per 
baix factor de potència). 

 
   1.6 –  Memòria tècnica de la instal·lació. 
 1.6.1 –  Composició del camp solar. 
   Aquest camp solar FV de 5 MW (considerat com a un únic conjunt) entraria dins de 
la categoria de central FV (potència nominal superior a 1 MW) i estaria sotmès a la 
O.M. de 5 de setembre de 1985 referent a les normes administratives i tècniques per 
al funcionament i la connexió a les xarxes elèctriques de centrals hidroelèctriques de 
fins a 5 MVA i centrals d`autogeneració (en el Règim Especial, el límit superior arriba 
fins als 50 MW). Així doncs, si volem adaptar-nos a les condicions del R.D. 1663/2000 
[connexió en BT] i del R.D. 661/2007 [primes], ens veurem obligats a dividir el camp 
solar en 50 grups de 100 kW cadascun (aquesta descomposició del camp solar 
també ens va be si el que volem és fer diferents participacions del mateix entre 
diferents inversors/socis). D`aquesta manera, cadascun dels diferents grups de 100 
kW que constitueixen el camp solar entraria dins de la categoria d`instal·lació FV 
mitjana (amb potència nominal superior als 5 kW i inferior dels 100 kW). A l`hora, per 
augmentar la modularitat i versatilitat de cada grup, aquests s`han descompost en 4 
generadors FV de 26,46 kWp (muntats cadascun d`ells damunt d`un seguidor solar 
amb seguiment a dos eixos). Per tant, es pot considerar com a una instal·lació FV en 
agrupació (camp solar), amb seguiment solar a dos eixos i sense dispositius per 
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concentrar la radiació incident (generador FV constituït per pannells plans). La taula 
següent recull les principals característiques del camp solar en qüestió. 
 

Característiques generals del camp solar 

Vida útil (en anys) 25 

Potència generador FV (en kWp) 5.292.000 

Potència nominal (en kW) 5.000 

Règim màxim de funcionament (en h/any) 1.948,2 

Generació elèctrica estimada (en kWh/any) 10.309.852 

Preu de venda de l`electricitat (en € /kWh) 0,455134 (al 2008) 

Estalvi promig d`emissions (en t/any) 6.185,91 (CO2) 

Emissions evitades al llarg de la vida útil (en 
tones, i respecte a una generació elèctrica 
amb central de cicle combinat de gas natural) 

103.098,52 (CO2) 

Superfície neta utilitzada (en m2) 760x297 

Superfície total del recinte (en m2) 800x337 

 
   Nota: tota instal·lació solar FV de potència nominal (suma de les potències 
nominals de tots els seus inversors) igual o inferior als 100 kW pot compartir (amb 
d`altres instal·lacions del mateix tipus [sense cap limitació en quant al nombre 
d`elles]) la línea d`evacuació (i per tant, el punt de connexió a la xarxa de distribució 
en BT), sempre i quan pertanyin a persones físiques (o jurídiques) diferents i tinguin 
(cadascuna d`elles) inversors, comptadors i embrancaments propis. D`aquesta 
manera, es podrien reduir el nombre de punts de connexió a sol·licitar; n`obstant, per 
raons de disseny, simetria i proximitat als consums (camp solar integrat dins del 
complex Gran Scala), s`ha preferit dotar a cada grup de 100 kW de la seva pròpia 
línea d`evacuació (i per tant, distribuir 50 punts de connexió [a la xarxa de BT del 
complex] al llarg del perímetre del recinte del camp solar). Cal recordar que (en 
aquest tema) la que té l`última paraula serà sempre l`empresa distribuïdora, la qual 
haurà d`estendre (i alimentar elèctricament) la xarxa de distribució elèctrica en BT del 
megaparc Gran Scala. 
 
 1.6.2 –  Emplaçament. 
   La localització del terreny (fixat per la promotora) per a la construcció del camp solar 
FV està situada a la comarca de “ Los Monegros” , en la província d`Osca 
(comunitat d`Aragó), concretament dins del terme municipal de “ La Almolda” . És 
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una àrea estepària, de secà i amb vegetació baixa (i escassa), on hi alternen finques 
rústiques de cultiu de cereals i altres ermes. Al Sud limita amb les línees del tren 
(convencional i AVE), i més al Sud amb les carreteres (N-II i AP-2). En aquest sentit, 
és una zona ben comunicada, la qual cosa facilitarà el transport del material així com 
l`accés del personal a l`obra (no es contempla la creació de nous accessos, 
únicament el possible condicionament dels ja existents); per a més detall, consultar 
document nº 3 de Plànols. En principi, és de suposar que no està afectada per a cap 
ús especial ni restrictiu (ja que és de propietat privada i forma part integrant d`un 
complex amb atraccions recreatives i urbanitzacions [en fase de construcció]). 
L`extensió total de l`àrea afectada per la instal·lació és d`aproximadament unes 27 
hectàrees (269.600 m2). A l`hora, la finca està emplaçada en una àrea plana (amb 
pendents inferiors al 3%) i d`accés directe des de camins rurals actualment en bon 
estat. 
   Pel que fa referència a la idoneïtat de l`emplaçament, les coses pinten bastant bé: 
una elevada radiació solar de la zona (veure mapa de més avall), la facilitat d`accés a 
la xarxa de distribució de baixa tensió (i al consum [evitant transformacions de la 
tensió i el transport de l`energia a una certa distancia]), la disponibilitat de terreny 
rústic en propietat, una òptima integració en el complex lúdic Gran Scala, unes 
temperatures ambient (mitjanes anuals) baixes (veure document nº 7 d`Annexes), 
amb orientació al Sud de la lleugera pendent natural del terreny (la qual cosa reduirà 
les pèrdues o danys per possibles ombres [a primeres i darreres hores del dia]), ... 
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   Els valors d`aquest mapa venen referits a una superfície de la cèl·lula solar FV 
horitzontal. N`obstant, a la pràctica, el que tindrem serà un seguiment solar a dos 
eixos que mantindrà els pannells (en tot moment amb la inclinació i orientació 
òptimes) enfrontats al Sol (raig de la llum solar incidint perpendicularment damunt la 
superfície de la cèl·lula). Així doncs, si la radiació mitja anual (en condicions òptimes 
de captació) per a una localització central a Espanya s`estima en 1.800 kWh/m2 
(Alemanya ben just arriba a la meitat d`aquest valor), una instal·lació solar FV pot 
arribar a funcionar unes 1.800 hores brutes (si es tenen en compte totes les pèrdues, 
el valor quedaria reduït a 1.250 hores netes) en condicions STC (Standard Test 
Conditions); és a dir, a la potència nominal dels seus mòduls. Per tant, la tria de 
l`emplaçament d`una instal·lació FV és un punt força important (juntament amb la 
millora de la tecnologia i les primes al kWh produït) de cara a la seva rendibilitat 
econòmica (i energètica) posterior. 
 
 1.6.3 –  Condicionament del terreny. 
   Per tal de salvar les petites irregularitats que pugui presentar el terreny (a escala 
local) on anirà emplaçada la instal·lació solar FV, es durà a terme l`explanació 
necessària per a netejar el terreny (de vegetació i pedres) i deixar-lo amb una 
pendent uniforme cap al Sud (respectant al màxim la seva pendent natural 
[marcadament cap al Sud-Oest]; veure plànol topogràfic de la zona en document nº 2 
de Plànols); actuant d`aquesta manera, a l`hora que es redueixen els treballs de 
moviment de terres també es minimitzaran les possibles pèrdues causades per a 
ombrejos parcials entre fileres de seguidors (especialment a primeres/darreres hores 
del dia i durant el període hivernal). La pendent resultant (en cap cas superior al 3%) 
serà suficient per a evitar la formació de bassals d`aigua de pluja estancada i/o 
l`erosió superficial (formació de petits barrancs). Al mateix temps, es procurarà 
incorporar la terra excedent de l`excavació de les cimentacions dels seguidors dins de 
la pròpia parcel·la, per tal d̀ evitar el seu transport a abocadors propers. Tota la 
superfície dins del recinte del camp solar es cobrirà (finalment) amb una capa de 
grava, que evitarà la formació de la pols i reforçarà (encara més) el sòl davant 
l`escorrentia. Es deixarà una franja de 20 m d`amplada al voltant dels seguidors de la 
perifèria i tot el perímetre extern del recinte anirà dotat d`una tanca metàl·lica de 3 m 
d`alçada (amb una base de formigó) per evitar l`accés de personal no autoritzat 
(inclosos animals domèstics o de la fauna de la zona [conills]), el robatori de material 
o actes vandàlics. Al llarg de tota la longitud de la tanca, i especialment en les dues 
portes d`accés previstes (una a cada extrem del camp solar en la direcció 



Camp solar FV de 5 MW                                                                                   Memòria descriptiva 
 

- 27 - 

longitudinal), es disposarà la senyalització de “ risc elèctric” , doncs cal recordar que 
la instal·lació anirà integrada dins de la ciutat d`oci i cultura “ Gran Scala”  (és a dir, 
la tanca donarà directament a la vorera del carrer, per on hi passejaran els seus 
“ habitants” ). 
   A la fase inicial de l`obra (replantejament), s`hauran d`assenyalar (plànol en mà i 
damunt del terreny) els treballs corresponents al moviment de terres i la ubicació de 
les sabates dels seguidors així com de les diferents rases per al soterrament dels 
conductors. Tot seguit, es durà a terme l`excavació de les sabates dels seguidors 
(6x6x0,5m3), col·locant-hi a continuació l`armadura metàl·lica pertinent (veure plànol 
del fabricant en document nº 3 de Plànols). Seguidament, es procedirà a abocar-hi el 
formigó (tipus HA-25/P/30/IIa) col·locant-hi la base metàl·lica de l`estructura; un cop 
endurit tot el conjunt (cimentació de formigó armat pel seguidor), finalment s`hi 
acollarà l`estructura del seguidor solar. 
 
 1.6.4 –  Generador fotovoltaic. 
   El generador FV es composarà d`una combinació de mòduls solars FV connectats 
en sèrie-paral·lel (27 x 7 = 189, si es considera cada seguidor com a generador 
unitari) per tal d`obtenir els requeriments de tensió i corrent òptims per al 
funcionament del convertidor CD/CA en condicions de màxima eficiència. El mòdul 
solar FV elegit és de la casa Suntech, amb tecnologia de silici monocristalí,  una 
potència pic de 140 Wp i un rendiment del 16 % (veure més detall de les seves 
característiques en document nº 7 d`Annexes). Tots els mòduls que composin la 
instal·lació seran del mateix model; en cap cas es permetrà la instal·lació d`altres 
models equivalents (en potència pic) barrejats amb els indicats en el projecte, per tal 
de reduir al mínim les pèrdues per dispersió de paràmetres (i augmentar d`aqueta 
manera el rendiment del generador). En el disseny de la instal·lació, s`ha procurat 
reduir al màxim el circuit de la part de cd (col·locant el més propers possible entre sí el 
generador i el inversor), per tal de minimitzar: les caigudes de tensió (especialment 
importants [i limitades per normativa] en aquesta part de la instal·lació), el material 
utilitzat (conductors i tubs de protecció) i el temps de muntatge, la qual cosa es 
traduirà en un abaratiment del cost final de la instal·lació solar FV. És important la 
realització correcta de les nombroses connexions (que estiguin ben collades), evitant 
d`aquesta forma caigudes de tensió i escalfaments en els terminals de connexió (així 
com a coses pitjors: danys a altres components o desconnexions de la xarxa [pèrdua 
de producció]). En quant a l`orientació i inclinació del generador FV, aquestes venen 
garantides per l`estructura de suport dels mòduls (seguidor solar a doble eix). Així 
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mateix, en la fase de disseny és important tenir en compte la mida relativa (o relació 
de potències) entre el generador FV i el inversor. En aquest sentit, es recomana un 
sobredimensionament del generador FV per tal de fer funcionar al inversor 
sobrecarregat (especialment en zones on la radiació solar no és molt elevada); 
d`aquesta forma s`augmenta l`eficiència del conjunt i la producció anual d`energia 
elèctrica. 
   Finalment, cal recordar que la part més important del sistema és precisament el 
pannell solar FV (i també, la més cara amb diferència). Així doncs, és aconsellable 
que siguin de qualitat (i amb una eficiència alta [tot i que el cost també ho sigui]); en 
aquest aspecte, el model Suntech és un mòdul FV de silici cristal·lí certificat segons 
norma IEC 61215 i fabricat seguint el sistema de qualitat ISO 9001. A part d`això, el 
fabricant dels mòduls garanteix que la seva potència nominal es mantindrà superior al 
90% en els 10 anys posteriors al seu subministrament, i per damunt del 80% durant 
els 25 anys de la seva vida útil (respecte a una vida esperada dels mòduls superior 
als 40 anys). 
 
 1.6.5 –  Seguidor solar. 
   És l`estructura mecànica (d`acer galvanitzat) que suporta els mòduls del generador 
FV, garantint una elevada rigidesa mecànica del conjunt i oferint un seguiment solar a 
dos eixos (Est-Oest [seguiment azimutal de 220º] i en elevació [18°÷90°]) que 
controla la posició del generador respecte al Sol (buscant en tot moment la major 
insolació). Seran de 25 kW i es disposaran quatre per a cada grup de 100 kW 
(seguint les arestes d`un quadrat), amb separacions de 40m en direcció Est-Oest i de 
33m en direcció Nord-Sud (per tal de no fer-se ombres els uns amb els altres, segons 
les recomanacions del fabricant: Clavijo). El seguidor solar a dos eixos aconsegueix 
captar (en tot moment) la màxima quantitat d`energia solar disponible del lloc, però 
també té els seus “ petits”  inconvenients: la inversió econòmica és superior, 
necessita un manteniment específic (per tal d`evitar un excessiu desgast de les peces 
en moviment) i consumeix energia elèctrica (a subministrar des de la xarxa de la 
companyia elèctrica). Capta més energia solar per a una mateixa potència pic 
instal·lada del generador FV (entre un 35÷45% més [depenen de la insolació de la 
zona] respecte a una estructura de suport fixa); és a dir, es guanya en producció 
elèctrica a l`hora que s`estalvia en superfície de pannell (que és l`element més costós 
de la instal·lació), és com si es guanyés dos cops (per això són recomanats en camps 
solars en zones d`alta irradiància, per tal d`aconseguir una major rendibilitat de la 
inversió feta en la instal·lació FV). També s`obté una certa reducció en la superfície 
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afectada del camp solar (en els m2 de la finca). Al ser de grans dimensions (212 m2 
per a la col·locació de mòduls, sense comptar amb els espais habilitats per a les 
dilatacions de l`estructura galvanitzada i ranures per on pot circular el vent [la qual 
cosa redueix la carga de vent a resistir i millora el rendiment del generador al reduir la 
temperatura d`operació de la cèl·lula solar]), necessiten sistemes de mesura de la 
velocitat del vent (anemòmetre) per a poder-se desorientar en cas de vents forts 
(superiors als 108 km/h). Segueixen la posició del Sol per mitjà de sensors òptics 
(cèl·lules solars guia) o per coordenades solars prèviament emmagatzemades en la 
memòria d`un autòmat, i al final del dia, tornen cap a l`Est (amb inclinació gairebé 
vertical) per a esperar els rajos solars d`un nou dia. Durant els períodes de temps 
ennuvolat, el seguidor es col·loca en posició horitzontal per tal de permetre un millor 
aprofitament de la radiació difusa. La seva inclinació variable, per una banda 
afavoreix la neteja (per part de l`aigua de pluja) de la brutícia enganxada i, per una 
altra, permet l`eliminació del pes de la neu acumulada (si és dóna el cas). La garantia 
oferta pel fabricant arriba fins als de 10 anys (en peces i ma d`obra); per a més detalls 
relatius al model concret (així com a altres característiques dels sistemes de control), 
es pot consultar els fulls de catàleg del fabricant en document nº 7 d`Annexes. 
   Així doncs, l`ús de dispositius de seguiment solar a dos eixos és clarament rendible 
en emplaçaments: lluïres d`ombres (a camp obert), amb un fàcil accés a la xarxa 
elèctrica de BT (i a l`hora, un fàcil accés per a camions i d`altra maquinària pesant 
[grues]) i (sobretot) amb un bon nivell d`irradiància. 
   La col·locació dels mòduls sobre el seguidor serà duta a terme amb cura (evitant 
cops i tensions/torsions que puguin danyar el mòdul solar), seguint en tot moment les 
prescripcions del fabricant i utilitzant correctament els elements de fixació 
recomanats. 
 

1.6.6 –  Inversor. 
   D`acord amb la distribució de generadors solars FV elegida (es recorda que es 
busca minimitzar el circuit de cd i maximitzar la flexibilitat operativa de cada grup) en 
el disseny del camp solar (4 generadors per a cada grup de 100 kW), es necessitaran 
4 inversors de potència nominal 25 kW per grup (1 per a cada generador/seguidor 
solar).  
El model escollit és de la casa Ingeteam, concretament el Ingecon Sun 25 (inversor 
trifàsic per a connexió a la xarxa, amb sistema de seguiment del punt de màxima 
potència, proteccions elèctriques [segons R.D. 1663/2000] integrades, transformador 
ca d`aïllament galvànic i amb l`opció de control [a través de fusibles de protecció] de 
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les corrents de rama [fins a 16] del generador FV); per a més característiques, veure 
fulls del catàleg del fabricant en document nº 7 d`Annexes. A més, no necessita 
subministrament elèctric, és autosuficient (s`alimenta del generador FV quan es 
donen les condicions aptes per a la injecció d`energia a la xarxa pública de distribució 
en BT). Assegura un factor de potència unitari (no caldrà compensar-lo) i una 
distorsió harmònica mínima. Al igual que la resta d`equips elèctrics/electrònics 
destinats a ser instal·lats al ras (caixes de connexió, quadre de cd, armari 
d`interconnexió central i armari d`embrancament mixt), la seva evolvent haurà de tenir 
un grau de protecció mínim IP64 (protecció contra la pols ambiental i les projeccions 
d`aigua de pluja). En aquest aspecte concret, serà necessari demanar al fabricant 
una modificació respecte a l`evolvent IP20 que equipa el inversor de fàbrica. La seva 
eficiència energètica és superior al 96%. És un element que té un funcionament 
equivalent a una font de corrent (intenta en tot moment mantenir el corrent injectat a 
la xarxa de distribució en BT encara que la tensió que li arribi al costat del generador 
FV sigui variable [dins d`un marge concret: 405÷750 Vcd]). Serà del tipus 
autocommutat (de commutació forçada,  que no necessita de la senyal de la xarxa 
per a la seva operació [un cop sincronitzat amb ella, 10 mseg]; per tant, es pot dir que 
és del tot independent de la xarxa a la qual es connecta [tant en l`aspecte del 
subministrament elèctric com en la commutació del mòdul de condicionament de 
potència amb IGBTs]), amb seguiment automàtic del punt de màxima potència del 
generador FV i no permetrà un funcionament en illa o mode aïllat. La commutació és 
forcada, amb transistors de potència del tipus IGBT (de reduïdes pèrdues i elevades 
freqüències de commutació) i amb modulació de l`amplada dels polsos (PWM). Haurà 
de proporcionar un alt rendiment (segons fabricant, superior al 96 %) i una intensitat 
de sortida amb una forma d`ona sinusoïdal pura (pràcticament lliure d`harmònics). 
   A l`hora, haurà de garantir una separació galvànica entre els dos circuits (part de 
continua [generador FV] i la part d`alterna [xarxa de distribució en BT]); aquesta 
funció la durà a terme el transformador d`aïllament que disposa el propi inversor 
Ingecon (el punt central de lèstrella d`aquest trafo trifàsic anirà connectat 
elèctricament al neutre de la companyia distribuïdora [d`acord amb el règim operatiu 
TT de la xarxa general de baixa tensió]). Igualment, també haurà de portar incorporat 
un dispositiu (convertidor DC/DC) a la seva entrada per a realitzar el seguiment del 
punt de màxima potència (PMP) del generador FV, que li permetrà extreure (en cada 
moment [i en funció de les condicions de radiació incident i temperatura d`operació de 
la cèl·lula solar]) la màxima potència elèctrica de la instal·lació solar FV per a injectar-
la a la xarxa. També disposa d`un sistema de ventilació adient per tal de limitar que la 
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seva temperatura interna arribi a superar en 10°C la de l`ambient exterior.   
   Els nivells d`harmònics (distorsió harmònica del corrent de sortida), de seguretat 
elèctrica en BT i de compatibilitat electromagnètica hauran de complir amb la 
reglamentació vigent, minimitzant el contingut d`harmònics injectats a la xarxa 
convencional de distribució en BT (segons el propi fabricant, aquest punt també està 
garantit: mínima distorsió harmònica, THD del 3 %). 
   Els valors programats de toleràncies per a la tensió de sortida, la seva freqüència, 
etc... aniran precintats per la companyia elèctrica, un cop la instal·lació hagi superat 
totes les probes i es pugui connectar definitivament a la xarxa de l`empresa 
distribuïdora. 
   El inversor anirà situat al terra (collat damunt la sabata de cimentació del seguidor), 
deixant una separació amb la columna del seguidor (per a poder-la vorejar en 
tasques de manteniment i permetre l`accés al seu interior, on hi aniran: el 
motorreductor asíncron d`accionament, l`autòmat i la resta de l`equip de control), 
intentant reduir al màxim la longitud del circuit de continua, tot i protegint-lo (a l`hora) 
dels rajos directes del Sol i la resta d`agents atmosfèrics. 
   Així doncs, el convertidor electrònic CD/CA (inversor o ondulador) transforma el 
corrent continu generat pel generador FV del grup a corrent altern per a injectar-lo a 
la xarxa de distribució en BT. Es recomana que la potència nominal del inversor sigui 
fins a un 20 % inferior a la potència pic real del generador FV. D`aquesta forma, el 
inversor (que té unes pèrdues i està alimentat per un generador que no opera tot el 
temps a les STC) augmenta la seva eficiència si treballa una mica sobrecarregat 
(major producció i aprofitament del seu cost relatiu en el sistema). En aquest sentit, 
cal fer notar que en els càlculs de la potència pic del generador no s`ha contemplat 
aquesta recomanació (ja que el sistema és de potència elevada, el seguidor a dos 
eixos garanteix una captació solar màxima en tot moment i la radiació solar de la 
zona és considerable). Durant els períodes de desconnexió de la xarxa (no operació), 
l`equip té un consum nul (desconnectant fins i tot el seu transformador de sortida). El 
fabricant ofereix una garantia de 5 anys (ampliable fins als 25, respecte a una vida útil 
de l`electrònica superior als 30 anys). 
 

1.6.7 –  Línees. 
   Els cables (o conductors aïllats) del generador FV seran resistents a la intempèrie, 
de coure, amb aïllament de fins a 1.000 V i aniran instal·lats dins de tubs flexibles de 
canalització/protecció (nivell d`aïllament classe II exigit en la part de contínua) fixats a 
la part posterior de l`estructura de cada seguidor solar. Les línees dels diferents 
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ramals del seguidor aniran sent recollides (en la seva part central i per mitjà de canals 
metàl·liques) en l`embarrat del quadre de cd (fixat a la pilona central de l`estructura), 
que enllaçarà (directament) per mitjà d`una línea força curta al inversor. A la seva 
sortida, la línea anirà soterrada directament en el terreny fins a l`embarrat de l`armari 
central d`interconnexió del grup (on hi arribaran les quatre línees del grup, una per 
cada seguidor/generador FV), d`on parteix finalment (i també soterrada) la línea 
d`evacuació del grup fins a l àrmari d`embrancament mixt (punt de connexió a la 
xarxa general de BT de la companyia elèctrica [situat just al perímetre exterior del 
camp solar]). Es recorda que tots els materials situats a la intempèrie disposaran d`un 
grau de protecció mínim IP64. 
   Les diferents línees estaran constituïdes per cables flexibles de coure, unipolars (de 
tensió assignada: 0,6/1 kV), amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i cobertura de 
policlorur de vinil (PVC), fabricats segons norma UNE 21123 (IEC 502) i amb un valor 
de temperatura màxima admissible en règim permanent de 90 ºC (Tamb = 40 ºC). El 
conductor de protecció (o de terra, de colors verd i groc) que uneix cada massa 
metàl·lica de la instal·lació amb la presa de terra de la seva posada a terra 
corresponent disposarà d`una secció que vindrà donada en funció de la secció dels 
conductors actius de fase de cada circuit ca/cd de la instal·lació (segons ITC-BT-18). 
Tot el dimensionat (i la instal·lació posterior) dels conductors de la instal·lació es durà 
a terme seguint les prescripcions que en aquest sentit recull el R.D. 842/2002 
(REBT), i de forma especial, les seves instruccions tècniques complementàries: ITC-
BT-06 i ITC-BT-07 (per a la consulta de les seccions [i diàmetres dels tubs de 
protecció] de totes les diferents línees del camp, es remet al lector al document nº 2 
de Càlculs justificatius o al document nº 3 de Plànols). 
   En la disposició de les línees del generador FV, es tindran en consideració dues 
qüestions força importants: buscar sempre la mínima longitud del conductor (reduint 
el circuit de cd a la mínima expressió) i procurar que les separacions entre conductors 
de diferent pol d`una mateixa rama siguin mínimes (per a reduir la seva inductància 
davant a fenòmens atmosfèrics, llamps; en aquest aspecte, es recomana la consulta 
del plànol corresponent en el document nº 3 de Plànols). En aquesta part de cd de la 
instal·lació, es ressalta (un cop més) que s`haurà d`exigir un nivell de classe II per a 
l`aïllament de cadascun dels seus elements (mòduls, caixes de connexió, conductors, 
armari de contínua, ...), segons norma UNE 20460. Així mateix, es recorda que 
segons la ITC-BT-40, la caiguda de tensió total (del generador FV al punt de connexió 
a la xarxa de BT) no podrà superar el valor de l`1,5 %. En aquest aspecte, és 
important realitzar totes les connexions dels conductors amb els terminals 
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corresponents (i ben collats), per tal de no incrementar la caiguda de tensió de la 
línea (i provocar a l`hora danys en el punt de contacte defectuós); en quant a la 
col·locació dels díodes de bloqueig en els diferents ramals del generador FV, crec 
que és millor evitar-ho (ja que provoquen caigudes de la tensió inadmissibles i 
pèrdues del sistema considerables [a diferència dels de by-pass, els de bloqueig han 
de conduir sempre]) i utilitzar els strings del inversor (que realitzen aquesta protecció 
per mitjà de fusibles). 
   Finalment, pel que fa referència als elements auxiliars de la instal·lació solar FV 
(cables, canalitzacions/tubs de protecció, caixes de connexions, armaris,  etc ...), tots 
ells poden durar més de 40 anys. 
 

1.6.8 –  Connexió a la xarxa. 
   La connexió a la xarxa pública de BT es durà a terme en el mateix punt 
d`embrancament de cadascun dels diferents grups del camp solar (cal fer notar que 
aquesta consideració queda subjecta a l`aprovació final de l̀ elèctrica); és a dir, en 
l`armari d`embrancament mixt de subministrament elèctric de l`empresa de distribució 
en BT. Es necessitarà un punt de connexió per a cada grup de 100 kW (degut a la 
distribució triada) i aniran situats al perímetre exterior de la franja (de 20 metres 
d`amplada) habilitada al voltant del camp solar (per la part de fora de la tanca, per tal 
de facilitar l`accés a cadascun d`aquests armaris a la companyia distribuïdora). 
 

1.6.9 –  Mesures. 
   Per a la mesura de l`energia elèctrica entregada per cada grup del camp solar FV a 
la xarxa de distribució, es disposarà d`un comptador general de sortida amb la 
capacitat necessària per a la mesura de l`energia (activa) injectada a la xarxa de la 
companyia elèctrica. També serà necessària la instal·lació d`un comptador (d`activa) 
d`entrada independent, per a la mesura de l`energia consumida pels diferents equips 
del grup (motors d`accionament de cada seguidor, sistemes de control [PLCs i 
sistemes auxiliars de comunicació] i punts de llum per a la senyalització nocturna de 
la columna dels seguidors [de la seva posició i del seu codi]; pel que fa referència al 
inversor, aquest és totalment autosuficient [no hi ha consum d`activa ni de reactiva de 
la xarxa, ja que el fabricant per catàleg ens garanteix un cos θ  = 1). Opcionalment, 
es podrà contemplar la instal·lació de comptadors parcials (interiors i propietat del 
titular) per a cada seguidor (en cas que un grup es vulgui dividir en 4 participacions 
de 25 kW; aquests anirien col·locats en el quadre central d`interconnexió del grup en 
qüestió). Els diferents equips de mesura (així com cadascun dels seus elements 
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integrants) seran precintats per l`empresa elèctrica un cop instal·lats i ajustats 
(segons ITC-BT-16); a més, hauran de tenir un rang nominal de precisió igual al doble 
de la potencia contractada per grup (tant d`entrada com de sortida; és a dir, pel cas 
del comptador de sortida, el corrent nominal que injecta el grup haurà d`estar entre 
0,5.Inominal ÷ Imàxima d`aquest aparell de mesura; igualment es podria dir del corrent 
[d`entrada] que alimenta els diferents equipaments de cadascun dels grup). 
 

1.6.10 –  Proteccions. 
   Cadascun dels grups del camp solar FV anirà equipat amb els elements de 
protecció i maniobra necessaris per al seu correcte funcionament/operació (i el de la 
xarxa a la qual es troba connectat), segons requeriments del R.D. 1663/2000 i del 
REBT. En aquest sentit, l`empresa distribuïdora col·locarà en la seva part precintada 
de l`armari d`embrancament mixt (punt de connexió a la xarxa): un quadre general de 
proteccions [amb els dispositius de tall necessaris], els equips de mesura i un 
seccionador en carga per a que la instal·lació FV pugui ser desconnectada (per 
l`elèctrica i sense estar obligada a avisar-nos) si està afectant al correcte 
funcionament de la xarxa general de BT (també el pot utilitzar per garantir la 
seguretat del seu personal en tasques de manteniment o reparació d`averies en la 
seva xarxa). 
   En quant a les proteccions necessàries en la instal·lació FV de cada grup 
pròpiament dita, cal distingir dues parts: 

 en la part d`alterna (sotmesa a l`establert en el REBT) es disposarà d`un 
interruptor general magnetotèrmic (que permeti a l`hora el seu accionament 
manual) amb una capacitat de tall superior a la potència de curtcircuit en el 
punt de connexió (subministrada per l`elèctrica), i un interruptor automàtic 
diferencial (amb rearmament automàtic, per tal d`evitar aturades degudes a 
actuacions intempestives) que protegeixi a les persones davant de qualsevol 
defecte a terra. A més, per altra banda, serà necessària (segons R.D. 
1663/2000) la presència d`un interruptor automàtic d`interconnexió que 
permeti la desconnexió/reconnexió automàtica del grup (de/a la xarxa) per 
mitjà de l`accionament de qualsevol dels següents relés: relè instantani de 
mínima tensió (per a les 3 fases i neutre) ajustat al 85% de la tensió nominal 
de fase, relé instantani de màxima tensió ajustat al 110% de la tensió nominal 
del grup, relé de mínima i màxima freqüència ajustats a 49 i 51 Hz 
(respectivament); per a la reconnexió a la xarxa (un cop restablertes les 
condicions necessàries) es recomana l`ús d`un relé temporitzador ajustat amb 
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un retard d`un a 3 minuts. De fet, aquest interruptor automàtic d`interconnexió 
(amb tots els seus diferents relés) ve integrat en el propi inversor de cada 
seguidor; per tant, un cop calibrat adientment (o comprovat, si ja ve calibrat de 
fàbrica) pel tècnic de l`elèctrica, serà precintat. Tots els ajustaments de les 
diferents proteccions d`aquesta part d`alterna hauran de ser comprovats per 
l`empresa distribuïdora (i precintats), per a la seva correcta coordinació amb la 
resta de proteccions instal·lades en la seva xarxa. 

 en la part de continua és disposarà d`un interruptor automàtic diferencial (és 
un interruptor de contínua que actua per ordre del vigilant d`aïllament del propi 
inversor, amb rearmament automàtic [derivacions motivades per la humitat a 
primeres hores del dia]) per a detectar defectes en l`aïllament (de classe II en 
tots els elements: mòduls, conductors, caixes de connexió, ...) del circuit així 
com a possibles fugues de corrent a terra degudes a contactes 
directes/indirectes; i (a més) per a permetre realitzar els treballs de 
manteniment/reparació del generador FV (accionant-lo manualment per a 
posar a terra els dos pols del sistema; cal recordar que els mòduls solars 
donen tensió pel sol fet de rebre una radiació incident). Degut a que aquesta 
part es dimensiona per als corrents de curtcircuit del generador FV (única font 
que pot alimentar una falla d`aquest tipus), no serà necessària la col·locació 
de proteccions per a sobreintensitats. 

   Per tal de protegir la instal·lació FV de sobretensions transitòries induïdes (degudes 
[principalment] a descàrregues atmosfèriques: directes [damunt de les estructures 
dels seguidors] o indirectes [si tenen lloc als voltants de la instal·lació]), tant en els 
conductors actius de la part de continua (els dos: positiu i negatiu) com en els de la 
línea del costat d`alterna, s`hauran de disposar varistors. Aquests dispositius (que ja 
venen incorporats a banda i banda del inversor triat [segons catàleg]) actuen com a 
elements descarregadors (del conductor al terra) de les sobretensions transitòries 
destructives que es poden induir en les línees; són veritables fusibles de tensió (un 
cop hagin actuat, serà necessària la seva reposició) i aniran calibrats d`acord amb les 
diferents tensions de servei de cadascuna de les parts de la instal·lació FV (a 600 V, 
tant en la part de cd com en la de ca). 
   Finalment, com a altres elements importants de protecció de la instal·lació FV, es 
contemplarà la utilització de: díodes de bloqueig (situats en sèrie a cadascun dels 
diferents ramals en paral·lel que constitueixen cada generador FV) per a evitar 
inversions en el sentit del corrent (en la rama més fluixa) que provocarien pèrdues 
d`energia (durant la totalitat de les hores de funcionament del generador) i 
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escalfaments innecessaris (també existeix l`opció de fer-ho per mitjà del dispositiu de 
control de corrents de ramal del inversor [com a elements de protecció disposa de 
fusibles]), i díodes de by-pass (situats en paral·lel amb els terminals de cada mòdul) 
per a protegir les cèl·lules solars del mòdul que es vegin afectades per ombrejos 
parcials/temporals de la seva superfície (cal recordar que una cèl·lula solar 
connectada amb sèrie amb d`altres en funcionament, si no rep radiació solar es 
comporta com una càrrega [intentant dissipar l`energia que li arriba de la resta fins 
que es crema, deixant el circuit obert]). El mòdul Suntech ja els porta integrats de 
fàbrica (segons fa constar el fabricant en el seu catàleg del producte). 
 

1.6.11 –  Posada a terra. 
   Aquest apartat va lligat amb l`anterior, doncs la posada a terra és una protecció 
més de la instal·lació FV, que limita la tensió respecte al terra dels seus components 
(i de les seves característiques en depenen tant la correcta actuació d`altres 
proteccions [interruptors diferencials, varistors, ...], com l`operació segura de tot el 
sistema en conjunt [instal·lació solar FV + xarxa de distribució]). De forma similar a 
l`apartat anterior, caldrà diferenciar clarament els dos circuits: 

 en la part d`alterna (segons ITC-BT-24 i 40) el sistema de posada a terra 
seguirà l`esquema TT, és a dir, neutre del transformador de zona de la xarxa 
de distribució connectat a terra i les masses metàl·liques de la instal·lació FV 
(armaris dels quadres elèctrics, evolvent del inversor, ...) connectades a una 
altra terra independent (formada per una única pica, d`acer galvanitzat i d`un 
metre de longitud, clavada verticalment en el terreny). 

 en la part de continua, en canvi, un dels conductors actius (el pol negatiu) es 
connectarà elèctricament a terra (per garantir el correcte funcionament de la 
protecció diferencial d`aquesta part) mitjançant una única pica (d`acer 
galvanitzat i d`un metre de longitud) clavada al terra verticalment; mentre que 
les masses metàl·liques (estructura del seguidor, marcs dels mòduls, 
pantalles dels cables, carcasses dels motors, armaris de quadres elèctrics, 
evolvent del regulador de carga de la bateria, ...) aniran connectades a una 
terra pròpia (constituïda per l`armadura de formigó enterrada del propi 
seguidor solar; a més, les 4 armadures de cada grup aniran unides per un 
conductor pelat d`acer galvanitzat de 35 mm2 [per a garantir un potencial nul 
a les masses del grup] i aquestes, amb la resta de grups [formant una gran 
malla equipotencial per a les masses metàl·liques de la part de corrent 
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continu del camp solar]; veure detalls de la distribució en document nº 3 de 
Plànols). 

   Pel que fa referència als varistors de línea (tant els de la part de continua com els 
de la d`alterna [integrats a banda i banda del inversor]) disposaran de posades a terra 
pròpies i independents entre sí (una per cadascun dels dos circuits, constituïda per 
una única pica d`acer galvanitzat, d`un metre de longitud i clavada verticalment en el 
terreny). 
   Totes i cadascuna d`aquestes instal·lacions de posada a terra hauran de ser 
independents (ITC-BT-18); és a dir, quan per a una d`elles hi circuli el màxim corrent 
previst de defecte a terra, en qualsevol altra no hi podrà aparèixer un potencial 
absolut superior als 50 V (en la part d`alterna, mentre que per la de continua aquesta 
tensió de seguretat [o de contacte admissible] s`eleva fins als 75 V). D`aquesta 
manera, s`assegura la no transferència de defectes entre les diferents terres (que 
alteraria les condicions de seguretat/funcionament del tot el conjunt [inclosa la xarxa 
pública de BT]). 
   Per acabar, es recomana dur a terme un manteniment anual (amb comprovació 
dels diferents valors de cada RPT) de les instal·lacions de posada a terra, per personal 
tècnicament competent i durant l`època de l`any en què el terreny estigui més sec. 
 
 1.6.12 –  Operació i manteniment. 
   El funcionament del camp solar serà totalment automàtic i no requerirà de la 
presència de personal per a la seva operació (un cop acabada la fase de 
construcció). Aquesta, serà supervisada per una empresa subcontractada des d`una 
oficina de comandament/control, on es podran monitoritzar tots els paràmetres de 
funcionament i s`enregistraran les principals dades d`operació per a una 
consulta/anàlisi posterior (històrics d`operació). A banda d̀això, l`empresa de 
manteniment s`haurà d`ocupar de solucionar les incidències (comunicades per 
l`activació de les corresponents alarmes) que apareguin amb la màxima celeritat (en 
cas que afectin a la producció d`energia elèctrica), així com de les tasques de neteja 
(brutícia acumulada pel vent, males herbes, ...), evitant d àquesta forma possibles 
noves aturades (o danys), pèrdua en el rendiment i una mala imatge de la instal·lació. 
En aquest sentit, un bon manteniment farà que les coses funcionin millor (en 
condicions òptimes de funcionament, el rendiment energètic és el màxim de la 
instal·lació i, per tant, la desviació de la producció real d`energia elèctrica respecte a 
l`esperada serà mínima) i durant més de temps (evitant pèrdues, aturades per falles o 
accidents/danys greus). El personal tècnic haurà de portar a terme un manteniment 
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preventiu dels diferents components que constitueixen la instal·lació (inversors, 
seguidors, proteccions, ...) per tal d`evitar al màxim desconnexions per falles en el 
funcionament d`aquests elements. Així mateix, es procurarà dur a terme totes 
aquestes tasques en períodes d`inactivitat de la instal·lació (durant la nit), sempre i 
quan sigui possible (i les tasques de verificació corresponents no puguin fer-se en 
carga). El manteniment del camp solar inclourà una revisió general (anual) preventiva 
dels diferents grups (amb la reparació/reposició [i enretirada] dels components 
danyats), així com un pla específic per a les parts mòbils (seguidors solars) subjectes 
al desgast. A més, a l`emplaçament de la instal·lació hi plou poc (94 dies de pluja a 
l`any de mitja [a la ciutat de Saragossa]) i hi ha molt de pols arrossegat pel vent, la 
qual cosa implicarà la previsió d`una despesa en manteniment addicional (neteja de 
pannells periòdica). Per altra banda, caldrà preveure un estoc de material de recanvi 
per tal d`evitar la pèrdua d`hores de producció en la instal·lació FV mentre arriba el 
material necessari per a solucionar qualsevol possible incidència (falla en el 
funcionament). En aquest sentit, es preveurà la ubicació d`un mòdul prefabricat que 
s`habilitarà com a magatzem de material en general, equips de recanvi, eines, ... Així 
doncs, el manteniment de la instal·lació inclourà la neteja periòdica dels pannells 
solars, així com el manteniment integral del recinte del camp solar (impedint el 
creixement de la vegetació de la zona [limitant la seva alçada a cms] i retirant tota la 
possible brutícia acumulada per l`acció del vent). Tot això redundarà en una millora 
en el rendiment de la instal·lació (menys aturades/incidències que provoquen 
actuacions dels tècnics i redueixen la quantitat d`hores anuals de producció), 
reducció de la possibilitat d`originar incendis i una millor imatge de la instal·lació (que 
en aquest entorn concret pot considerar-se com a una atracció més del complex; això 
sí, amb l`accés restringit únicament al personal tècnic i de manteniment). 
   Es contemplarà (tot i no entrar en el camp d`aplicació de la ITC 029 referent a 
zones amb atmosferes potencialment explosives, ni en el R.D. 2267/2004 referent a 
la reglamentació de seguretat contra incendis en instal·lacions industrials en general) 
la instal·lació d`un petit extintor per grup, situat en un lloc ben visible (fixat a la pilona 
del seguidor nº1 de cada grup) i preparat per a resistir la intempèrie. La seva funció 
serà la de permetre actuar ràpidament davant de qualsevol petit incendi ocasionat per 
a possibles guspires durant les tasques de manteniment de la instal·lació FV. 
   La vida útil d`una planta fotovoltaica ve determinada per la de cadascun dels seus 
components. En aquest sentit, si la instal·lació es dissenya correctament i es porta a 
terme el manteniment recomanat, per a una instal·lació com ara l`analitzada en 
aquest projecte, la seva vida operativa pot situar-se entre els 30 i 40 anys. 
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   La disponibilitat operativa de la instal·lació FV és un factor clau en el rendiment 
global del sistema (si la instal·lació està fora de servei, deixa de generar guanys i 
passa a generar pèrdues [que és una manera de deixar de guanyar]). Per tant, una 
bona (i ràpida) gestió en el manteniment de la instal·lació repercutirà en una alta 
disponibilitat operativa (entre un 94÷98% del temps total d`insolació), un elevat 
rendiment (hores anuals d`utilització) i (finalment) una important facturació al final de 
l`any. Cal recordar que només així es podran assolir els objectius de producció anual 
(i retorn del capital invertit) que s`han estimat en l`estudi econòmic del document nº 2 
de Càlculs justificatius. A la pràctica, el cost anual d`operació/explotació es redueix a 
la suma de: el de manteniment (12.000 € /any), el de seguretat (es considera que ve 
coberta per la pròpia del complex lúdic), el de l`assegurança (15.000 € /any) i el del 
consum elèctric dels diferents equipaments. 
 

1.6.13 –  Sistema de control i monitorització. 
   El sistema de monitorització serà fàcilment accessible pel personal tècnic de 
manteniment de la instal·lació solar FV, i pot permetre l`actuació remota (per mitjà de 
xarxa local RS-485 [entre seguidors i inversors] i via mòdem telefònic GSM) a PC per 
a la gestió i seguiment integral (amb registre dels principals paràmetres [històrics]) de 
la planta fotovoltaica (tant en mode local com a distància), i sempre sobre els 
elements de la instal·lació que ho permetin. D`aquesta forma, el sistema de 
monitorització, comunicació i transmissió de dades/alarmes (paràmetres d`operació 
del grup), permet el control de la producció via web (des d ùn servidor a Internet), 
aprofitant les capacitats en comunicacions que permet el inversor. Les seves 
principals funcions són: supervisar permanentment l`operació de la instal·lació en 
temps real, avaluar la producció, disponibilitat i rendiment energètic, generar i 
transmetre informació relativa a paràmetres d`operació, alarmes i avisos i permetre la 
presa de les decisions adequades davant de situacions de falla. Necessita d`una 
estació meteorològica integrada al sistema d`adquisició de dades per al registre de 
les condicions atmosfèriques (amb sensors de la radiació solar global [piranòmetre], 
la direcció [gallet] i velocitat [anemòmetre] del vent, la pressió atmosfèrica 
[manòmetre], la temperatura ambiental i la humitat relativa), que permeti una millor 
interpretació (i anàlisis) de la resta de paràmetres registrats. Aquesta estació 
meteorològica de la instal·lació FV anirà dotada de: protecció contra descàrregues 
atmosfèriques, unitat d`emmagatzemament de dades (d`autonomia mínima d`una 
setmana), mòdul de comunicacions i software per a la gestió de les dades. 
   El sistema de monitorització proporcionarà mesures (en temps real) de (com a 
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mínim) les següents variables: 
- tensió i corrent continu a l`entrada del inversor. 
- tensió de fase a la xarxa i potència total de sortida del inversor. 
- radiació solar al pla dels mòduls, mesurada amb un mòdul de referència. 
- temperatura ambient de la instal·lació a l`ombra. 
- potència reactiva de sortida del inversor. 
- temperatura del mòdul. 
- la producció de la central. 
- la posició dels diferents interruptors. 
- paràmetres varis de l`estació meteorològica. 

   Les dades recollides es presentaran en un format de mitges horàries, amb una 
precisió i un temps d`adquisició de les mesures adequat a l`estàndard europeu, 
EUR16338 EN. 
 
 1.6.14 –  Sistema de vigilància. 
   La planta solar FV comptarà amb una tanca metàl·lica perimetral (de 800m x 337m, 
en acer galvanitzat i de 3m dàlçada, sustentada per a perfils tubulars d`acer 
galvanitzat cada 4m i amb cimentació de formigó de 0,4m de fondària), amb rètols de 
“ Risc elèctric”  a totes les portes d`accés al recinte i (opcionalment) un sistema de 
vigilància per circuit tancat de càmeres nocturnes (i sensors amb alarmes 
connectades a una central de seguretat externa [per a la seva gestió a través d`una 
empresa especialitzada] o a la policia). No es contemplen mesures per a la 
il·luminació nocturna del camp solar (tret dels punts de llum habilitats a cada pilona de 
cadascun dels seguidors, que permetran conèixer la seva posició relativa i identificar 
clarament el seu codi d`identificació [per a la seva fàcil localització en cas de tasques 
de manteniment nocturnes]). En quant a la il·luminació del perímetre del recinte, es 
considerarà que aquesta serà subministrada per mitjà de la dels vials existents (la 
pròpia dels carrers del complex), essent aquesta suficient per a una clara visualització 
dels cartells de senyalització de perill elèctric propis d`una instal·lació elèctrica. 
   En principi no es contempla l`adopció d`una vigilància específica per al camp solar, 
ja que es troba emplaçat dins d`un gran complex (on es suposa la presència d`altres 
sistemes de seguretat). En aquest aspecte, es considerarà compartida amb la resta 
d`instal·lacions del voltant. 
   Com a particularitat, cal senyalar que els seguidors solars disposen de sistema 
antirobatori, que activa una alarma quan detecta la desconnexió d`un dels mòduls del 
generador solar fotovoltaic. 
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   1.7 –  Consideracions de caire ambiental. 
   L`ESFV (en comparació amb la majoria dels mètodes existents per a la generació 
d`energia elèctrica) representa una disminució significativa del impacte (respecte a les 
altres) sobre el medi ambient, apart d`una llarga llista d`avantatges: 
   - el seu combustible (la radiació solar) és renovable, sense cap cost (no passa per 
comptadors ni necessita infraestructura de subministrament [és lliure, en obert]) i, a 
efectes pràctics, és inesgotable. 
   - és neta (excepte pel que fa al tema de les bateries), no hi han emissions de gasos 
contaminants (d`efecte hivernacle, pluja àcida o que afectin al gruix de la capa d`ozó 
de l`estratosfera terrestre), aportant una imatge innovadora i a l`hora ecològica 
(respectuosa amb el medi ambient). 
   - substitueix la crema de combustibles fòssils i/o la fissió de nuclears, evitant els 
seus efectes contaminants (i de residus perillosos) sobre el medi. En aquest aspecte, 
la producció elèctrica FV representa una reducció/estalvi de recursos fòssils naturals 
(escassos) i d`emissions de gasos (CO2 [aproximadament una tercera part del total 
emès prové de la generació elèctrica] i altres substàncies tòxiques), a l`evitar la seva 
generació per mitjà de les centrals convencionals (tèrmiques i nuclears). 
   - el seu impacte acústic és nul (no fa soroll ni vibra; únicament pot enlluernar [crear 
molèsties per reflexos]) i pel que fa referència al visual (tema estètic), bastant limitat 
(especialment en sistemes integrats en edificis [inclús com a elements estructurals], 
on es produeix un aprofitament d`espais sense altres usos per a produir electricitat 
[que és injectada directament en la pròpia xarxa del subministrament]). 
   - és una forma de generació distribuïda d`energia elèctrica (és a dir, permet generar 
electricitat al lloc on és necessària), reduint (o evitant) les infraestructures (línees) així 
com les pèrdues en el transport (la qual cosa representa un benefici econòmic i 
mediambiental); a més, en sistemes amb connexió a la xarxa de distribució elèctrica, 
facilita la gestió d`aquesta: cobrint puntes de la demanda, injectant la seva producció 
en punts allunyats de les centrals (i propers als consums) i descarregant les línees, la 
qual cosa comporta una millora en la qualitat del subministrament elèctric, una 
reducció de pèrdues i un augment resultant en l`eficiència del conjunt. 
   - és autòctona, disminuint la fuita de divises a tercers països (que normalment en 
fan un ús més que discutible) i afavorint (per tant) la independència energètica (apart 
de crear llocs de feina [directes i indirectes] en el propi país, tant en la fabricació dels 
pannells i la resta de components com en la seva instal·lació posterior). 
   - és una tecnologia molt senzilla (respecte a la complexitat d`una central de cicle 
combinat o una de nuclear), amb uns baixos requeriments en quant a la seva 



Camp solar FV de 5 MW                                                                                   Memòria descriptiva 
 

- 42 - 

explotació i manteniment. 
   - és pot reciclar i desmuntar (fàcilment i sense deixar rastre) a l`arribar al final de la 
seva vida operativa (superats els 40 anys de funcionament). En aquest sentit, tant les 
estructures dels seguidors (o les fixes) com els propis mòduls solars permeten un 
grau de desmuntatge i reciclatge elevat; d`altres (com els inversors i les bateries), 
tenen períodes de vida útil inferiors i permeten un menor grau de reciclatge. 
   Com a principals desavantatges (això és un dir, ja que tot depèn de la referència 
que s`adopti), cal assenyalar: 
   - el impacte ambiental (en consum d`energia i de generació de residus) de les 
activitats industrials relacionades amb la fabricació dels mòduls FV (especialment en 
els processos d`obtenció de la puresa necessària per al silici solar i en la fabricació 
de les oblees), així com de la resta de components del sistema solar fotovoltaic (i la 
seva instal·lació final). 
   - el impacte ambiental associat a la fabricació, manteniment i reciclatge final de les 
bateries (per a sistemes autònoms i/o híbrids). 
   - en centrals fotovoltaiques de mitja/gran potència (camps solars), el generador 
solar FV té una ocupació del terreny per unitat de potència nominal instal·lada 
(m2/kW) superior a les clàssiques centrals convencionals [la qual cosa ve a reforçar el 
seu impacte visual; destaquen sobre l`entorn]. 
   - i d`altres: erosió del terreny (moviment de terres, rases i cimentacions), pèrdua 
d`habitat per a la fauna i la flora, establiment de barreres físiques (tanques de 
seguretat i vials d`accés), impacte visual en el paisatge, ... 
   Observació: cal destacar que alguns d`aquests darrers impactes negatius, en el 
nostre cas concret, es veuen eclipsats per l`emplaçament triat (la instal·lació FV forma 
part integrant d`un gran complex d`oci i cultura, com si fos una atracció més). 
   Així doncs, des del punt de vista mediambiental, la producció d`energia elèctrica en 
instal·lacions solars fotovoltaiques (connectades a la xarxa o aïllades) representa un 
balanç clarament positiu (predominen els efectes positius sobre els negatius, té un 
impacte “ positiu” ). Una altra cosa seria parlar de la seva capacitat per a fer front a 
la demanda elèctrica actual (tant en quantia com en disponibilitat), però aquest no és 
el tema de l`apartat (això no toca aquí!). 
 
   1.8 –  Rendiment i pèrdues. 
   Les plantes de generació elèctrica (per mitjà de l`ESFV) com aquesta de 5 MW (que 
conté 50 microplantes/grups de 100 kW), en comparació amb els grans centres de 
producció convencionals (una central nuclear de 1.000 MW, per exemple): redueixen 
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les pèrdues d`energia en el transport (sempre que es puguin ubicar properes al 
consum: teulats, jardins, àrees comercials/recreatives/industrials), descarreguen les 
línees de transport (i eviten les petites ramificacions [en sistemes aïllats]) i milloren la 
qualitat del subministrament, la qual cosa (en conjunt) permet un increment en 
l`eficiència global del sistema elèctric interconnectat (per això, es diu que l`ESFV amb 
connexió a la xarxa és neta [no genera residus], i a més neteja [tant la xarxa elèctrica 
com el medi ambient, amb les seves modestes aportacions: estalvi d`emissions i 
millora de l`eficiència global]). 
   Dit això darrer, si es passa a l`anàlisis concret de l`eficiència energètica en la nostra 
instal·lació solar FV, s`obtenen els següents paràmetres característics: 
 

productivitat anual de la instal·lació (kWh/kWp) 1.948,2 

productivitat anual de referència (HSP) 1.800 

pèrdues totals previstes en la instal·lació (%) 30 

rendiment global de la instal·lació, PR (%)  70 

productivitat anual final de la instal·lació (kWh/kWp) 1.260 

 
   Ara be, la productivitat anual efectiva/final (la que realment es podrà injectar a la 
xarxa [la que serà mesurada pel comptador d`energia]), depèn (un cop fixada la 
potència pic de la instal·lació): de la radiació anual incident i de les pèrdues totals 
previstes en el sistema. La majoria dels diferents tipus de pèrdues que tenen lloc en 
una instal·lació solar FV no es poden evitar (únicament es podran minimitzar, per 
mitjà d`un disseny, una explotació i un manteniment adequats). Així doncs, fixat el lloc 
d`emplaçament per a la instal·lació FV, tota la resta queda en mans del valor que 
s`adopti per aquestes pèrdues (o pel PR [Performance Ratio], que dóna una idea del 
rendiment energètic de la instal·lació, del seu comportament respecte a la capacitat 
d`aprofitament del recurs solar disponible [és a dir, que va lligat a aquestes mateixes 
pèrdues: PR = 100 - pèrdues]). Per tant, en funció del criteri/mètode que s`estableixi 
per a l`obtenció (i tractament posterior) d`aquests valors, en dependrà directament la 
desviació (disparitat en els resultats obtinguts) en l`estimació de la productivitat final 
de la instal·lació solar FV en consideració. Això mateix és precisament el que ha 
succeït en aquest avantprojecte (veure apartats corresponents en document nº 2 de 
Càlculs justificatius). 
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   1.9 –  Consideracions de caire econòmic. 
   Els ajuts i subvencions a les energies renovables establerts en el PER 2005-2010 
es canalitzen per mitjà de cada comunitat autònoma (Direcció Provincial d`Indústria o 
organisme similar competent). Per a instal·lacions fotovoltaiques connectades a la 
xarxa no es contemplen ajuts a la inversió (únicament es preveuen ajuts a l`explotació 
[primes]; és a dir, per mitjà de la tarifa regulada establerta en el R.D. 661/2000 de 25 
de maig). En aquest sentit, cal recordar que en l`estudi econòmic portat a terme en 
aquest avantprojecte (veure document nº 2 de Càlculs justificatius), tampoc es varen 
considerar cap altre tipus d`ajut que la pròpia prima a la producció elèctrica. I 
continuant recordant, la inversió total necessària per a la instal·lació solar fotovoltaica 
considerada pujava a 32.500.000 € , que representa una mitja de poc més de 6.140 
€ /kWp (valor del terreny no inclòs). 
   La promotora ILD (apart de captar socis inversors) hauria d`assegurar l`entrada en 
operació del camp solar FV (inscripció definitiva en el Registre d`Instal·lacions 
Productores en Règim Especial, RIPRE) abans del 29 de setembre de 2008 (i esperar 
que la potència total posada en funcionament a nivell nacional no hagi superat els 
1.200 MW, cosa bastant difícil hores d`ara), per a poder-se acollir a la retribució (tarifa 
regulada) que per a l`activitat de producció d`energia elèctrica per mitjà de la 
tecnologia solar fotovoltaica (en el règim especial, RE) s`estableix en el R.D. 
661/2007 de 25 de maig (aquesta retribució és força interessant ja que quan es va 
redactar aquest R.D. la desviació respecte als objectius del PER [per a la tecnologia 
FV] era considerable). Però ara les coses han canviat, i tot i que en aquest darrer 
reial decret es diu clarament (article 22) que aquest règim contributiu es mantindrà 
fins un any (com a mínim) desprès d`arribar al 85% de la potència fixada (per aquesta 
tecnologia eren 371 MW) en el Pla d`Energies Renovables 2005-2010 (amb l`objectiu 
d`arribar [al 2010] al 12% de l`energia primària total consumida d`origen renovable), 
la resolució de 27 de setembre de 2007 estableix una pròrroga de 12 mesos (el mínim 
fixat en el R.D 661/2007) per a la vigència de les seves tarifes (fins al 29/09/08). A 
partir del 29 de setembre de 2008, les noves tarifes per aquest tipus d ìnstal·lacions 
vindran establertes en un nou R.D. actualment en tràmit (que es preveu d`aplicació 
fins a 31 de desembre de 2010), així com els nous objectius per a la potència 
instal·lada (segons el nou PER 2011-2020). 
   Les actuals tarifes regulades (R.D. 661/2007) s`aniran actualitzant anualment en el 
(IPC –  0,25)% fins al 31/12/2012, i d`allí en endavant, en el (IPC –  0,50)%; així 
doncs (en el 2008), la nova tarifa regulada per instal·lacions FV connectades a la 
xarxa de BT amb potència nominal inferior als 100 kW és de 0,455134 € /kWh 
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(0,364107 € /kWh si portés més de 25 anys funcionant). En aquest aspecte, és 
necessari remarcar que tot l`estudi de la rendibilitat del camp solar FV (realitzat en el 
document nº 2 de Càlculs justificatius) ve referit als valors de les tarifes inicials del 
R.D. 661/2007, no contemplant cap increment anual durant tota la vida de la 
instal·lació. 
   A l`hora, segons R.D. 661/2007, és necessària la presentació d`un aval de 500 
€ /kW (8% del pressupost de la instal·lació) en el moment de fer la sol·licitud d`accés 
a la xarxa de distribució (a la companyia elèctrica). Es recupera en el moment en que 
s`està en posició de l`acta de la posada en marxa (PEM). En el nostre cas, aquest 
aval pujaria a 2.500.000 € . 
   La quota de la companyia elèctrica per a la connexió a la xarxa de distribució seria 
d`aproximadament 3.000 €  per grup. 
   L`empresa instal·ladora (per llei) està obligada a donar un període de 2 anys de 
garantia a la instal·lació realitzada en el camp solar, davant de defectes de disseny o 
d`instal·lació dels seus diferents components. 
   Les instal·lacions solars FV com l`analitzada exigeixen una ocupació del terreny 
relativament alta per unitat de potència elèctrica instal·lada (en el nostre cas seria de 
53,92 m2/kW), la qual cosa fa que siguin únicament viables en sòl rústic de baix valor 
econòmic (i amb un ús poc productiu o nul). 
   La inversió econòmica de la instal·lació (32.500.000€ ), juntament amb els costos 
de finançament, hauran d`esser coberts exclusivament pels ingressos de la venda de 
l`electricitat produïda (no es tenen en compte despeses d`operació, manteniment, 
assegurances, consums dels equipaments i altres). 
   El fet d`agrupar instal·lacions de 100 kW en un únic camp solar (en terreny rústic 
poc productiu), permet reduir els costos d`aprovisionament, muntatge, seguretat, 
manteniment, administració, gestió operativa, etc... 
   L`objectiu darrer d`un bon disseny és obtenir la major producció d̀ electricitat al 
menor preu possible (inversió mínima). En aquest sentit, l`elecció d`un mòdul FV 
d`elevat rendiment representa (d`entrada) un cost superior, però (per altra banda) 
menys superfície (de mòdul i de seguidor) per a obtenir la mateixa potència final. 
Seguint amb aquest mateix raonament, si s`implanta un seguiment solar a dos eixos 
capaç de captar la màxima energia solar disponible, amb una mateixa superfície de 
generador solar, en l`equipat amb seguiment solar a dos eixos la seva producció 
elèctrica serà fins a un 40 % superior al fix. I cal recordar, que la partida més 
important del pressupost material és precisament el generador fotovoltaic (un 76,4 % 
per a un grup de 100 kW). Altres dades econòmiques d`interès es mostren en la 
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següent taula: 
 

cost per Wp instal·lat 6,14 € / Wp 

energia anual produïda per Wp instal·lat 1.948,2 Wh/ Wp 

cost cicle de vida de la instal·lació 812.500 € /any 

 
   Com a primera aproximació, el cost mitjà del kWh generat (sense tenir en compte: 
interessos, IPC, assegurances, consum elèctric dels equips, ...) vindria donat per la 
següent expressió: 
 

 
 
   Així, si hi posem números, s`obté un valor de –  0,37 € /kWh (és a dir, que durant 
els 25 anys de vida útil de la instal·lació solar FV tindrem un benefici mitjà de 0,37 €  
per kWh generat). La cosa sembla interessant (tot i ser conscient que [a la pràctica] 
aquest valor seria relativament més petit). En aquest aspecte, cal recordar que la 
producció elèctrica estimada per mètode teòric resultava de 10.309.852 kWh/any, 
mentre que l`obtinguda aplicant valors estadístics extrets d̀ instal·lacions reals en 
operació resultava de 6.667.920 kWh/any (fins a un 35 % inferior; encara que caldria 
saber quins criteris s`han adoptat per arribar a les dades experimentals). 
   Actualment (en instal·lacions connectades a la xarxa de BT, amb seguiment solar a 
dos eixos i emplaçaments amb més de 1.300 HSP anuals), el cost mig de la 
generació elèctrica FV es situa entre 0,2÷0,3 € /kWh. Però (tal com es pot observar 
en el gràfic de més avall), a mesura que la potència instal·lada augmenti aquests 
costos esdevindran cada cop més competitius (fins arribar a igualar als de la 
generació convencional [els quals també aniran augmentant degut a l`esgotament 
dels recursos fòssils]). De tota manera, encara falta una mica per arribar a aquesta 
situació, doncs la potència acumulada a nivell mundial amb prou feines arriba als 
15.000 MWp. 
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   1.10 –  Resum del pressupost. 
   La quantia total que haurà de fer front la promotora ILD per a l`execució material 
d`aquest camp solar de 5 MW puja fins als 32.500.000 €  (tenint present les 
observacions que a peu de taula es fan). En el document nº 2, de Càlculs justificatius, 
es presenta un estudi econòmic de com es recupera aquesta elevada inversió inicial. 
 

 
   Observacions: cal destacar el pes relatiu del pannell solar FV en el cost de la 
instal·lació FV (per a un generador fotovoltaic de 100 kW, representa el 76,4%). A 
més, cal fer notar que no s`inclouen en el present pressupost les següents partides 
de material: sistema de vigilància, sistema de monitorització, comunicació i 

Total execució material del camp solar 23.446.475€  

costos generals (d`enginyeria i tramitació administrativa: 13%) 3.048.041,75€  

benefici industrial de l`empresa instal·ladora (6%) 1.406.788,5€  

Total net 
27.901.305,25

€  

IVA (16%) 4.464.208,84€  

Total pressupost general 
32.365.514,09

€  

TOTAL PRESSUPOST GENERAL (arrodonit) 32.500.000€  
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transmissió de dades/alarmes (per mitjà de xarxa local RS-485 [entre seguidors i 
inversors] i via mòdem telefònic GSM) a PC per a la gestió i seguiment integral 
(registre de paràmetres [històrics]) de la planta fotovoltaica (en mode local o a 
distància), estació meteorològica, terreny (valor del sòl, moviment de terres i 
condicionament final), execució de vials per a l`accés a la finca, obra civil de 
tancament i portes d`accés al recinte, mòdul prefabricat per a tasques de magatzem, 
extintors, ... 
 
   1.11 –  Observacions finals i conclusions. 
   Aquesta tecnologia solar FV permet un alt grau de modularitat, la qual cosa (a part 
d`estalviar temps, que és el mateix que dir diners) facilita tant els treballs de transport 
i muntatge (així com els de desmuntatge/reciclatge, un cop superada la seva vida 
operativa) com les possibles ampliacions futures de la potència total instal·lada en el 
camp solar (sempre que es disposi del terreny necessari). El disseny del sistema ha 
de buscar la senzillesa, la qual cosa repercuteix en un augment de la seva fiabilitat 
(disponibilitat, i per tant, producció energètica) juntament amb la reducció de les 
exigències en manteniment (en aquest sentit, els punts febles d`aquesta instal·lació 
són els seguidors solars [sotmesos a un pla de manteniment específic]). En el nostre 
cas concret, el que es busca és tant la productivitat econòmica de la inversió (capital i 
terreny) com una bona imatge corporativa davant de l`opinió pública. 
   L`únic obstacle a superar és la forta inversió inicial que suposa qualsevol instal·lació 
FV, però això pot anar canviant a mesura que el sector creixi (per efecte de 
l`economia d`escala), paral·lelament a un progressiu desenvolupament de la 
tecnologia (millora dels processos productius [especialment en les fases inicials 
d`obtenció del silici de grau solar] i obtenció de majors rendiments en les cèl·lules 
solars [tecnologia de la concentració]). 
   La companyia distribuïdora de la zona (filial d`Endesa) haurà d`encarregar-se de 
l`extensió de la xarxa de distribució en BT necessària per a garantir el 
subministrament elèctric de la totalitat del complex Gran Scala (equivalent a una 
ciutat de 100.000 habitants [en quant al consum domèstic; a part quedaria el consum 
industrial de la resta d`equipaments instal·lats en aquest megaparc]). 
   En cas que es decideixi subdividir cada grup de 100 kW en subgrups de 25 kW 
(buscant permetre participacions més reduïdes), serà necessària la instal·lació de 
comptadors individuals per a cada seguidor del grup que aniran situats a l`interior de 
l`armari central d`interconnexió. 
   Es poden tenir en consideració altres possibles distribucions del camp solar: 
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descomposició de la instal·lació en diferents recintes dins del complex (1 per a cada 
gran parc temàtic), línees d`evacuació comuns per a cada filera de 10 grups (els 
punts de connexió queden reduïts a només 5), utilització d`inversors més grans (de 
100 kW, 1 per grup), sistemes mixtos (solar FV-eòlic i altres [ESFV amb 
concentració]), ,,, 
   Per altra banda, cal fer notar que només s`han fixat els fabricants (i models) dels 
components essencials de la instal·lació (mòdul, seguidor i inversor); per a la resta 
dels components, la selecció de les marques comercials (i els models més adequats) 
es deixa a criteri de l`empresa instal·ladora (sempre i quan es respectin totes i 
cadascuna de les característiques i nivells de qualitat indicats), segons la seva 
experiència professional i proveïdors de confiança. 
   Necessitat de contractar una assegurança multirisc amb una cobertura mínima que 
cobreixi: incendi, robatori, vandalisme i danys per fenòmens meteorològics (llamps, 
pedra, ...). Opcionalment, es podria incloure una cobertura per pèrdua de producció 
com a conseqüència d`alguna d`aquestes incidències. 
   Per a concloure, es pot afirmar que la inversió en ESFV amb connexió a la xarxa 
(en terrenys sense altres usos, amb insolacions elevades i de fàcil connexió a la 
xarxa de distribució en BT) és actualment un “ negoci”  garantit (sense riscos): la 
matèria primera és inesgotable i de franc, l`únic proveïdor (i a l`hora l`únic operari 
[sempre puntual i a disposar]) és el Sol, l`únic client (compromès per llei) és la 
companyia elèctrica (la cosa té nassos), els comptes (costos i ingressos) són bastant 
previsibles, i si a més és: neta (no embruta i a l`hora ajuda a netejar la resta del pati), 
 100% renovable, amb un mínim impacte ambiental (ocupació d`un espai físic) i sense 
efectes secundaris (o col·laterals: funciona en silenci, no vibra, ...), doncs millor que 
millor. 
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   2.1 –  Agrupació del camp solar. 
   Segons la ITC-BT-40 referent a instal·lacions generadores interconnectades (que 
treballen en paral·lel) amb la xarxa de distribució pública de BT (de 3x400/230 V), la 
suma de la potència nominal dels seus generadors (per a cadascuna d`elles per 
separat) no podrà superar els 100 kVA. Així doncs, el camp solar FV de 5 MW es 
descompondrà en 50 grups de 100 kW (amb una distribució a l èspai en aparença 
similar a una matriu de 5 fileres per 10 columnes). Cadascun d`aquests grups (Gij) 
estarà constituït per 4 seguidors solars a dos eixos de 25 kW, i a l`hora, cadascun 
d`aquests seguidors (Sk) representarà el nostre generador FV unitari de referència 
(així doncs, si ens referim al generador FV d`un grup qualsevol, estarem parlant del 
generador resultant de l`associació en paral·lel de quatre d`unitaris; mentre que si 
considerem el generador FV del camp solar en la seva totalitat, estaríem referint-nos 
a l`associació en paral·lel de 200 d`unitaris). 
   A més, cadascun d`aquests grups solars FV funcionarà de forma automàtica, en 
paral·lel amb la xarxa pública de distribució i de manera completament independent 
de la mateixa (els seus inversors seran autocommutats [no necessiten de la consigna 
de la xarxa per operar]). 
 
   2.2 –  Components d`un grup de 100 kW. 
 2.2.1 –  Pannell fotovoltaic. 
   Primerament es fixarà un mòdul solar FV (component bàsic per a l`inici del disseny 
de la instal·lació). Les principals característiques del model triat es resumeixen en la 
següent taula: 
 

fabricant Suntech (xinès) 

model STP140S-12/Tb 

potència nominal a STC (Wp) 140 

tensió de circuit obert (V) 22,1 

corrent de curtcircuit (A) 8,1 

tensió en el punt de màxima potència (V) 17,6 

corrent en el punt de màxima potència (A) 7,95 

rendiment (%) 16 

temperatura nominal d`operació (°C) 48 ± 2 

temperatura de treball (°C) –  40 ÷ 85 

dimensions físiques (mm) 1.482 x 676 x 35 

configuració interna (nº cèl·lules) 36 (4 x 9) de m-Si (156 x 156) mm2 
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pes (kg) 12 

garantia de potència 25 anys 

certificacions 
IEC 61215, TUV classe II, 

CE i ISO 9001/2000 

 
   A partir d`aquestes característiques (i un cop seleccionats el seguidor i el inversor), 
es podrà determinar la configuració del generador fotovoltaic. 
 
 2.2.2 –  Seguidor solar. 
   S`ha optat per a un sistema de seguiment solar a dos eixos (màxim grau de 
captació solar que comporta una alta producció energètica [màxima rendibilitat de la 
inversió del capital]) i amb capacitat necessària per a donar 25 kW (configuració de 4 
seguidors per a cada grup de 100 kW). Les característiques tècniques del seguidor 
escollit venen indicades en la present taula: 
 

fabricant Clavijo (Navarra) 

model seguidor solar 2 eixos/25 kW 

configuració pannells 7 files x 18 m 

superfície total (m2) 212 

diàmetre/altura de la columna (m) 1,2/2,5 

angle gir azimutal (eix nº1) fins a 280º 

angle gir inclinació (eix nº2) 3º÷50º 

pes estructura (kg) 7.000 

velocitat màxima del vent (m/seg) fins a 30 (108 km/h) 

distàncies entre seguidors (m) 33 (N-S) i 40 (E-O) 

dimensions de la cimentació 6 x 6 x 0,5 (sabata) 

 
   L`accionament de l`eix azimutal (mecanisme de corona dentada amb 4 punts de 
contacte) serà mitjançant un motorreductor asíncron regulat per un variador de 
freqüència, mentre que pel segon eix es disposarà de cilindres de doble efecte 
governats per una central hidràulica. El control de les posicions (en els dos eixos) 
serà per mitjà d`encòders absoluts (per tal d`evitar el retorn a la posició inicial davant 
de falles en la tensió d`alimentació [a 220 Vca amb supressors de pics]). El seguiment 
es realitza mitjançant el càlcul de la posició solar (PLC), i disposa de la possibilitat de 
poder ser gestionat a través d`una xarxa de comunicacions. 
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 2.2.3 –  Inversor. 
   El inversor serà del tipus autocommutat, trifàsic (per a connexió a la xarxa) i basat 
en la tècnica de modulació de l`amplada dels polsos (PWM). El seu funcionament 
serà automàtic, és a dir. les connexions/desconnexions dependran del nivell 
d`irradiància ambiental i de les diferents situacions anòmales que es puguin 
presentar: caigudes de la xarxa general de distribució, valors de la tensió de sortida 
(o de la seva freqüència) fora del interval de toleràncies programat (funció de 
vigilància de la xarxa) o una excessiva presencia d`harmònics en el corrent injectat a 
la xarxa elèctrica de BT. També incorpora elements de filtratge, aïllament galvànic 
(transformador a la sortida de l`etapa de condicionament de la potència), indicadors 
varis, interruptors manuals, així com un sistema automàtic d̀ adquisició de dades 
capaç de generar fitxers diaris amb els principals paràmetres d`operació de la 
instal·lació solar FV. Les seves característiques més importants són: 
 

fabricant Ingeteam (Pamplona) 

model Ingecon Sun 25 

rang tensió d`entrada/màxima (Vcd) 405÷750/900 

corrent màxim d`entrada (Acd) 71 

alimentació externa (230 Vca, 50 Hz) no (autosuficient) 

potència nominal/màxima (kW) 25/27,5 

tensió de sortida (Vca) 3 x 400 (50Hz) 

distorsió harmònica (%) < 3 (THD) 

factor de potència 1 

eficiència màxima (%) > 96 

consum nocturn nul 

proteccions integrades segons R.D. 1663/2000 sí 

trafo CA d`aïllament galvànic sí 

possibilitat de desconnexió manual sí 

protecció contra sobretensions transitòries  si (als dos costats) 

protecció contra falles d`aïllament sí 

protecció contra falles a la xarxa si (anti-illa) 

protecció contra sobreescalfament sí 

dimensions físiques (mm) 540 x 540 x 1.000 

pes (kg) 320 

grau de protecció IP20 (exigir mínim IP64) 

garantia 5 anys (ampliable fins a 25) 
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certificacions i normes 
EN 61000-6-2 i 3, CE 

i EN 50178 

 
   El inversor (o convertidor CD/CA) haurà de fer treballar el generador solar FV en el 
seu punt de màxima potència (que varia en funció de la temperatura d`operació de la 
cèl·lula i de la irradiància), per tal d`extreure sempre d`ell el màxim de corrent, 
obtenint (per tant) el màxim rendiment del sistema. Per aconseguir-ho, disposa d`un 
petit processador que controla l`electrònica de potència, ajustant constantment (i de 
forma quasi instantània) els valors de la tensió a aplicar al generador, per a obtenir el 
corrent màxim (és a dir, la màxima potència generada). 
   Com a regla general, com més baixa sigui la tensió aplicada a la seva entrada 
(sempre i quant es respecti el corresponent rang de tensions) més elevat serà el 
rendiment de la conversió a corrent alterna. 

 
   Ara be, la potència a la seva entrada (potència del generador FV [si es menyspreen 
les petites pèrdues per efecte Joule en els conductors que uneixen aquests dos 
elements]) ve donada per l`expressió: 

 
d`on, posant-hi valors numèrics, s`obté: Pgenerador = 26,041 kWp (és a dir, 186,012 
mòduls de 140 Wp); però els mòduls a instal·lar han de ser sencers i (al mateix temps) 
s`han d`adaptar al seguidor seleccionat. Així doncs, la configuració final del nostre 
generador solar FV unitari quedarà de la següent forma: 

 

potència pic del mòdul (Wp) 140 
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nombre total de mòduls 189 (7 x 27) 

potència pic del generador (kWp) 26,46 

 

comprovacions del disseny 

tensió de circuit obert 22,1 x 27 = 596,7 V < 600 V justet, però correcte 

tensió en el PMP 17,6 x 27 = 475,2 V (405÷750) V correcte 

corrent en el PMP 7,95 x 7 = 55,65 A < 71 A correcte 

amplada seguidor 0,676 x 27 = 18,25 m > 18 m justet, però correcte 

superfície captació 189,35 m2 < 212 m2 correcte 

 
   Observacions:  
   1) la tensió de circuit obert és justeta (pot donar problemes a primeres hores d`un 
dia d`hivern amb cel clar). 
   2) l̀ amplada del seguidor es queda una miqueta curta, però (amb una petita 
modificació a l`estructura) pot passar. 
 
 2.2.4 –  Potència de subministrament a contractar. 
   Per a l`alimentació dels diferents equipaments elèctrics de cada grup FV, es 
necessitarà un determinat subministrament elèctric que haurà de ser proveït per la 
xarxa de distribució en BT de la companyia elèctrica (en principi no interessa 
consumir una energia que pot ser facturada a un preu 5 cops superior al de compra). 
Així doncs, fent una estimació de la potència de cadascun dels equips a alimentar 
(sense aplicar cap tipus de reducció per simultaneïtat), resulta: 
 

motor asíncron d`accionament del seguidor, amb supressor de pics 4 x1.500 W 

inversor o convertidor CD/CA (s`alimenta del propi generador FV) 0 W 

equips de control (PLC, variador de freqüència, comunicacions ) 4 x 500 W 

punt de llum per a la senyalització nocturna de la posició relativa de 
cada seguidor, visualitzant clarament el seu codi d`identificació. 

4 x 100 W 

TOTAL: 8.400 W 

 
   Per tant, la potència normalitzada a contractar en BT per al subministrament  
elèctric dels diferents equips d`un grup de 100 kW serà de 8,5 kW (o bé, el nivell 
disponible immediatament superior). 
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 2.2.5 –  Secció dels conductors. 
   En el procés de dimensionat de les diferents línees d`un grup, cal tractar per 
separat cadascun dels dos circuits (el de contínua i el d`alterna), doncs les 
expressions a utilitzar per a l`obtenció dels diferents paràmetres (seccions, corrents, 
...) no són les mateixes. N`obstant això, hi han algunes consideracions generals que 
sí són vàlides a banda i banda del inversor: 
   - les diferents línees estaran constituïdes per cables flexibles de coure, unipolars, de 
tensió assignada 0,6/1 kV, amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i cobertura de 
policlorur de vinil (PVC), fabricats segons norma UNE 21123 (IEC 502) i amb un valor 
de temperatura màxima admissible en règim permanent de 90 ºC (si Tamb = 40 ºC). 
   - el conductor de protecció (o de terra) uneix cada massa metàl·lica de la instal·lació 
amb la presa de terra de la posada a terra; la seva secció és funció de la secció dels 
conductors actius de cada fase (segons ITC-BT-18). 
   - els factors aplicats en els càlculs són: de seguretat (1,25 a la IN), de reducció per 
temperatura ambient superior a 40 ºC (0,9 per a una Tamb = 50 ºC). 
   - les caigudes de tensió assignades a cada tram de línea no inclouen les originades 
en: caixes de connexió (terminals, contactes), embarrats i proteccions (interruptors 
automàtics, díodes de bloqueig). A l`hora, la caiguda de tensió (en els conductors) 
total (del generador FV al punt de connexió) no pot superar l`1,5 % (segons ITC-BT-
40). 
   - els diferents dispositius de protecció de les línees tindran períodes per a l`anulació 
del corrent de curtcircuit inferiors a 0,1 seg (cas d`interruptors automàtics i disjuntors). 
   - en tot el procés de dimensionament s`han considerat les principals recomanacions 
del REBT que són d`aplicació obligada. 
   Així doncs, començant pel costat de cd, resulta que: 

 
a on: ρ Cu = 0,01724 Ω .mm2/m, Kcc = 143, Δ V són les caigudes de tensió 
considerades (0,125 % + 0,05 %) i les seccions dels conductors venen donades en 
mm2. 
 

Línea (longitud en metres) IN (A) (1) (2) (3) 

ramal generador a quadre cd (25) 8,1 1,5 16 1,5 

quadre de cd a inversor (3) 56,7 6 35 1,5 

conductor de protecció (o de terra) de 16 mm2 
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   Nota: (1), (2) i (3) representen les seccions (en mm2) obtingudes segons els criteris 
de: el corrent màxim admissible pel conductor en règim permanent, la caiguda de 
tensió màxima admissible i el corrent màxim admissible pel conductor en cas de 
curtcircuit, respectivament. 
   De la mateixa manera, pel costat d`alterna, les expressions a utilitzar seran: 

 
a on: ρ Cu = 0,01724 Ω .mm2/m, Kcc = 143, Δ V són les caigudes de tensió 
considerades (0,125 % + 1,2 %, [en valors de línea]), cos θ  = 1 (segons catàleg del 
inversor) i les seccions resultants venen (igualment) donades en mm2. Ara, en 
aquesta banda de la instal·lació, apareixen les línees d`evacuació dels diferents grups 
del camp solar; així doncs, per tal d`identificar-les d`alguna forma, s`ha adoptat 
l`agrupació que es mostra en el següent esquema: 
 

 
 

Línea (longitud en metres) IN (A) (1) (2) (3) 

inversor a armari central (27) 56,7 6 120 1,5 

evacuació grups anell exterior (41) 226,8 70 95 1,5 

evacuació grups anell interior (121) 226,8 70 240 1,5 

evacuació grups filera central (170) 226,8 70 300 1,5 

conductor de protecció (o de terra) de 150 mm2 

 
   Finalment, es dimensionaran les línees de subministrament elèctric per a cada grup 
(potència contractada de 8,5 kW, cos θ  = 0,85, caiguda de tensió admissible del 5% i 
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amb una potència de curtcircuit (esperada) al punt d`embrancament de 10 MW). En 
quant a la seva forma d`agrupació, es seguirà el mateix esquema que l`adoptat per a 
les línees d`evacuació. 
 

Línea (longitud en metres) IN (A) (1) (2) (3) 

subministrament grups anell exterior 
(173) 

14,44 
1,5 4 35 

subministrament grups anell interior (253) 14,44 1,5 6 35 

subministrament grups filera central (302) 14,44 1,5 10 35 

 
2.2.6 –  Posada a terra. 

   Les instal·lacions generadores d`energia elèctrica han d`anar proveïdes de sistemes 
de posada a terra que (en tot moment) assegurin que a les seves diferents masses 
metàl·liques no es puguin presentar tensions superiors als valors establerts en la MIE-
RAT 13 del Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguritat en centrals 
elèctriques, subestacions i centres de transformació. 
   Així, el valor de la resistència elèctrica de l`elèctrode de posada a terra de qualsevol 
de les instal·lacions de posada a terra de les diferents masses metàl·liques de 
cadascun dels grups del camp solar, no podrà superar (en cap cas) el valor màxim 
resultant del següent quocient: 

 
a on: VC és la tensió de contacte màxima admissible de seguretat i ID és la intensitat 
màxima de defecte a terra que permet la protecció diferencial (és a dir, la sensibilitat 
de la protecció diferencial: 30 mA). Així doncs, seguint les recomanacions que 
apareixen en la ITC-BT-18, s`obté: 
 

Instal·lació de posada a terra de les masses de la part d`alterna (VC = 50 V) 

RPT = 1.666,67 Ω  (valor màxim) RPT = 500 Ω  (valor pràctic) 

Descripció: pica d`acer galvanitzat, d`un metre de longitud, clavada verticalment. 

Instal·lació de posada a terra de les masses de la part de continua (VC = 75 V) 

RPT = 2.500 Ω  (valor màxim) RPT = 16,67 Ω  (valor pràctic) 

Descripció: armadura de formigó del propi seguidor solar (que podem aproximar 
a una placa metàl·lica de 6x6 m2, soterrada a un metre de fondària). 

(s`ha considerat un terreny poc fèrtil i amb terraplens, ρ T = 500 Ω .m) 
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   2.3 –  Potència total instal·lada. 
   La potència total instal·lada en el generador solar FV de la instal·lació arriba als 
5.292 kWp (105,84 kWp per grup i 26,46 kWp per seguidor). En quant a la seva 
potència nominal (sumatori de les potències nominals de tots els seus inversors), 
aquesta és de 5.000 kVA (100 kVA per grup i 25 kVA per seguidor). 
 
   2.4 –  Rendiment energètic. 
 2.4.1 –  Tipus de pèrdues. 
   Seguidament es procedirà a realitzar un anàlisis detallat de les diferents pèrdues 
que cal esperar (a la pràctica, i en valors mitjos) en la nostra instal·lació solar 
fotovoltaica. Tant la descripció del tipus de pèrdua com la seva quantia (valor més 
probable en %) es mostren tot seguit en la taula de més avall: 
 

Tipu
s 

Descripció de la pèrdua 
Valor pràctic (%) 

a Tolerància potència nominal del mòdul (+5 ÷ -10)% 4,5 

b Degradació en el temps del mòdul de silici cristal·lí 0,5 

c Dispersió de paràmetres en el generador FV 3,0 

d Dispersió angular (seguidor) i espectral 0,8 

e Acumulació de pols i brutícia (ocells) 2,7 

f Augment de la temperatura d`operació de la cèl·lula 6,5 

g Ombrejos a les hores baixes del dia 1,0 

h Rendiment inversor i seguiment del PMP 7 

i Rendiment del motor d`accionament del seguidor - - - 

j Caigudes de tensió en cables, díodes, connexions,... 1,5 

k Disponibilitat operativa de la instal·lació 2 

l Caigudes de tensió en línea d`evacuació 0,5 

 Total pèrdues (a la pràctica) en la instal·lació solar FV 30 

 
   Observació: no s`ha considerat el consum (desconegut) del inversor (que també 
seria una pèrdua més, ja que s`alimenta del generador FV). 
 
 2.4.2 –  Diagrama de flux energètic. 
   A partir dels valors pràctics (obtinguts del recull de dades reals en instal·lacions FV 
en operació) de la taula de l`apartat anterior, es pot construir el diagrama de flux 
energètic per a la nostra instal·lació FV que es mostra en la plana següent: 
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   Nota: s`ha agafat un valor mig (de partida) per a la radiació anual que incideix sobre 
la superfície d`un generador FV amb inclinació òptima (seguiment solar) en la zona IV 
de 1.800 kWh/m2 (equivalent a 1.800 HSP anuals, 4,93 HSP/dia de mitja). 
   Observant aquest diagrama de flux energètic, es veu (amb detall) com de les 1.800 
HSP a l`entrada (instal·lació FV ideal sense pèrdues) es va evolucionant fins arribar a 
les 1.260 HSP de la sortida (instal·lació FV real amb unes pèrdues del 30 %). Al 
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quocient entre les hores esperades (de la real) amb funcionament a la potència pic de 
la instal·lació solar FV i les hores (de la ideal) que hauria d`haver estat donant 
aquesta potència pic si no hagués tingut cap pèrdua, se l`anomena el factor de 
rendiment total (o PR, Performance Ratio); per a la nostra instal·lació és 0,7 (del 70 
%). A l`hora, del producte d`aquestes hores pic esperades (reals/pràctiques) per la 
potència pic del generador FV, s`obté directament la producció anual esperada 
(6.667.920 kWh/any, sensiblement inferior al valor de càlcul estimat en el següent 
apartat [10.309.852 kWh/any]). Aquesta diferència de valors (del teòric respecte al 
pràctic) en la producció energètica anual estimada s`explica (bàsicament) per dues 
raons: un més acurat tractament de les dades de la radiació incident en 
l`emplaçament i uns valors considerats de PR clarament superiors al 70 %. Això és el 
que acostuma a passar quan es comparen valors teòrics de càlcul amb d`altres de 
pràctics (promig de dades experimentals). De totes maneres, la quantitat de variables 
que intervenen en aquests càlculs (tant en el procés teòric com en l`obtenció de les 
dades pràctiques) es considerable, és a dir, que fàcilment es poden introduir 
desviacions. Com que no disposo d`altres camins per a poder contrastar aquests dos 
valors, únicament em queda l`esperança (és el darrer que es perd, segons es diu) de 
que la producció anual “ real”  per aquest camp solar concret estigui més propera al 
valor teòric (el més elevat), i si el pot superar, doncs millor que millor. 
 
   2.5 –  Producció energètica anual estimada. 
   A partir de les taules de la radiació solar mitja (kWh/m2.dia) a Espanya, 
corresponents a una superfície de captació (fixa) inclinada en diferents angles (β ) i 
orientada cap al Sud (α  = 0, per a poder captar la màxima energia provinent del Sol 
que sigui possible), es pot confeccionar la següent taula de dades: 
 

Mes de l`any β  = 0 β  = 30º β  = 45º β  = 60º 
β  

òptim 

Gener 1,8 2,911 3,241 3,388 3,153 

Febrer 3,143 4,611 4,975 5,054 4,878 

Març 4,064 5,015 5,101 4,889 5,078 

Abril 4,962 5,319 5,108 4,643 5,164 

Maig 6,057 5,968 5,498 4,764 5,623 

Juny 6,518 6,175 5,576 4,721 5,736 

Juliol 6,816 6,573 5,982 5,097 6,139 

Agost 6,197 6,467 6,112 5,44 6,207 
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Setembre 4,4 5,139 5,113 4,821 5,12 

Octubre 3,24 4,407 4,645 4,625 4,581 

Novembre 1,82 2,766 3,029 3,125 2,959 

Desembre 1,359 2,561 2,964 3,196 2,856 

 
   *Nota: aquestes dades corresponent a la província de Saragossa, la qual té una 
latitud de 41º amb 39’ ; a la darrera columna de la taula anterior, s`han determinat 
(per interpolació lineal entre els valors de 30º i 45º) els valors corresponents a l`angle 
d`inclinació òptim per a l`emplaçament triat de la instal·lació FV (que seria de valor 
idèntic a la latitud d`aquest lloc). Així mateix, també es considera que les pèrdues per 
ombreig són menyspreables, ja que no hi han obstacles (naturals o artificials) 
capaços de fer ombra als seguidors solars (que es distribuiran per l`àrea del camp 
solar respectant les distàncies fixades pel fabricant d`aquests). 
   Arribats a aquest punt, és hora de tenir en compte el rendiment energètic de la 
instal·lació (performance ratio, PR); és a dir, l`eficiència que la instal·lació tindrà en 
condicions reals de treball. En aquest factor PR s`inclou: 

- la dependència d`aquesta eficiència amb la temperatura. 
- les pèrdues en el cablejat. 
- les pèrdues per la dispersió de paràmetres i la brutícia. 
- les pèrdues motivades per errors en el seguiment del MPP. 
- el rendiment dels inversors. 
- i altres incidències, ... 

   Per al càlcul d`aquesta estimació (i no disposant d`altres dades) s`adoptaran els 
valors mitjos de PR elaborats (i recomanats) per l`IDAE. 
   Aleshores, l`expressió analítica que ens lliga tot plegat i ens dóna l`estimació de 
l`energia injectada a la xarxa elèctrica, serà la següent: 

 
a on: Pmp és la potència pic total del generador fotovoltaic (en kWp) i GCEM la radiació 
solar estàndard (1.000 W/m2). 
    

Mes de l`any Gdm (0º,41º) PR E 

Gener 3,153 0,851 14.199,51 

Febrer 4,878 0,844 21.787,334 

Març 5,078 0,801 21.525,094 

Abril 5,164 0,802 21.916,966 
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Maig 5,623 0,796 23.686,505 

Juny 5,736 0,768 23.312,572 

Juliol 6,139 0,753 24.463,154 

Agost 6,207 0,757 24.865,515 

Setembre 5,12 0,769 20.836,086 

Octubre 4,581 0,807 19.563,82 

Novembre 2,959 0,837 13.106,606 

Desembre 2,856 0,850 12.846,859 

Valor mig 4,791 0,803 20.175,835 

 
   Per tant, l`energia promig diària que el generador fotovoltaic considerat (de 5,292 
MWp) injectaria a la xarxa de distribució, seria de 20.175,835 kWh (7.364,179 MWh 
per any). Tot això pel cas concret d`estructures fixes (sense seguiment solar), amb α  
= 0º (orientació Sud) i β  = 41º (inclinació òptima igual a la latitud del lloc). Ara bé, en 
el cas del nostre camp solar FV disposem de seguidors solars de dos eixos (que 
varien diàriament l`α , i mensualment la β ), per aconseguir captar la màxima radiació 
solar (la que incideix perpendicularment a la superfície del pannell) en tot moment. 
D`aquesta manera, tot i que depenent de molts factors (emplaçament, etc, ...), en 
aquest tipus d`instal·lacions es pot considerar un increment del 40% en el valor 
anterior (és a dir, 10.309,852 MWh per any). 
   *Nota: en aquest valor final (i per a obtenir una estimació més exacta), caldria 
considerar el consum diürn (el nocturn és nul) dels inversors, que segons el fabricant 
s`alimenten directament del generador fotovoltaic (així com els consums dels motors 
que accionen els seguidors solars, que també es preveu que s̀ alimentin d`aquest 
mateix generador). N`obstant això, i com que aquests consums son valors que 
normalment els fabricants no inclouen en les característiques del producte, es deixarà 
el valor estimat tal com està. 
   Finalment, de la relació entre la producció anual estimada i la potència pic 
instal·lada s`obtenen les hores equivalents d`utilització de la instal·lació solar FV. En 
el nostre cas, aquest valor és de 1.948,2 hores per any (tot això sempre que no hi 
hagin averies de cap tipus a la instal·lació FV o la xarxa de BT, en tot l`any). 
 
   2.6 –  Ingressos en la venda de l`electricitat. 
   En el nou R.D. 661/2007 (de 25 de maig, publicat al BOE el dia següent) del 
Ministeri d`Indústria, Turisme i Comerç, que regula l`activitat de producció d`energia 
elèctrica en el Règim Especial, s`especifica que per a instal·lacions de categoria b 
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(aquelles que utilitzen com a energia primària alguna de les energies renovables), 
grup b.1 (aquesta energia renovable és la solar) i subgrup b.1.1 (l`aprofitament 
d`aquesta energia solar és únicament per mitjà de la tecnologia fotovoltaica) el nou 
règim de retribucions econòmiques per la producció elèctrica generada vindrà fixat 
per una única tarifa regulada. Així, per instal·lacions de potència nominal inferior o 
igual als 100 kW (cal recordar que el nostre camp solar s`ha dividit en 50 grups de 
100 kW cadascun), aquesta tarifa (que és la més elevada de totes) ve determinada 
pels següents condicionants: 

- durant els primers 25 anys des de la posada en marxa de la instal·lació, la 
tarifa a aplicar serà de 44,0381 c€ /kWh. 

- i a partir de llavors, aquesta tarifa baixa fins als 35,2305 c€ /kWh. 
   D`aquesta manera, l`ingrés mig diari durant els primers 25 anys de funcionament de 
la instal·lació (que coincideix amb el període de vida útil dels components crítics), serà 
l`obtingut en la següent taula: 
 

Mes de l`any 
Producció 
(kWh/dia) 

Tarifa 
(€ /kWh) 

Ingrés diari 
(€ /dia) 

Gener 14.199,51 0,440381 6.253,194 

Febrer 21.787,334 0,440381 9.594,728 

Març 21.525,094 0,440381 9.479,242 

Abril 21.916,966 0,440381 9.651,815 

Maig 23.686,505 0,440381 10.431,087 

Juny 23.312,572 0,440381 10.266,414 

Juliol 24.463,154 0,440381 10.773,108 

Agost 24.865,515 0,440381 10.950,3 

Setembre 20.836,086 0,440381 9.175,816 

Octubre 19.563,82 0,440381 8.615,535 

Novembre 13.106,606 0,440381 5.771,9 

Desembre 12.846,859 0,440381 5.657,513 

Valor mig 20.175,835 0,440381 8.885,054 

 
   Per tant, l`ingrés mitjà per any que generaria la venda de la totalitat de l`energia 
produïda (sense el 16% d`IVA i en una instal·lació fixa), seria de 3.243.044,71 €  
(5,267 milions d`euros per any, IVA inclòs i amb un increment del 40% en la 
producció per l`efecte del seguiment solar). 
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   2.7 –  Estudi de la rendibilitat. 
   Seguidament s`analitzarà la viabilitat econòmica d`aquesta instal·lació solar FV. En 
aquest estudi financer es tindran en compte les següents condicions o supòsits de 
partida (que poden semblar contundents, però crec que en conjunt s`equilibren): 

- es finança el 100% del cost material de la instal·lació (32.500.000 € ; no es 
contemplen aportacions pròpies de cap tipus a la inversió, tret del terreny, 
que serà en propietat). 

- no es contemplen ajudes o subvencions a fons perdut per part de cap 
administració pública (poden arribar fins al 20% de la inversió [IDAE], encara 
que segons PER 2005-2010 sols s`aplicarien a instal·lacions aïllades). 

- el finançament serà privat (entitat bancària), per tant tampoc es contempla 
acollir-se a crèdits tous amb interessos baixos (aquests ajuts no s`ajusten a 
les característiques de la instal·lació FV que s ànalitza, per a la qual 
únicament es preveuen les primes a la producció segons tarifa regulada). 

- tampoc es tenen en compte altres possibles ajudes a nivell autonòmic o 
municipal (que poden arribar fins al 50% del IAE, el 95% del impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres, i el 50% del IBI); ni de tipus fiscal 
(devolució íntegra de l`IVA i desgravació de fins al 10% de la inversió no 
subvencionada de la quota de l̀ impost de societats o de l`IRPF, en cas de 
que el titular de la instal·lació sigui un particular). 

- la producció energètica serà constant en tot el període d`amortització (8 
anys; és a dir, no es contemplen disminucions en el rendiment de la 
instal·lació FV), així com el preu de venda a la companyia elèctrica de 
l`energia generada (no es contemplen els increments anuals previstos en la 
tarifa regulada segons el valor del IPC de cada any). 

- l`Euribor s`adoptarà com el tipus d`interès de referència (incrementant el seu 
valor actual en mig punt, fins arribar al 5%). 

- els costos d`explotació de la instal·lació: consum elèctric des de la xarxa (en 
diferents equips: motors dels seguidors, equips electrònics per al control, 
punts de llum i altres), manteniment  (aprox. 12.000 € /any),  assegurança 
(aprox. 15.000 € /any) i vigilància (inclosa dins de la pròpia del complex), 
tampoc es tindran en compte. 

- la quota mensual d`amortització serà coberta íntegrament pels ingressos 
obtinguts en la venda de la producció (432.879,83 € /mes). 

- el programa de càlcul financer segueix el model francès.  
   Tenint en compte tots i cadascun d`aquests condicionants, resulten les dades 
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incloses en la següent taula: 
 
Període Data venciment Quota mensual Amortització Interessos Capital pendent 

 01/01/2008 0,00 € 0,00 € 0,00 € 32.500.000,00 € 
1 01/01/2008 409.739,96 € 409.739,96 € 0,00 € 32.090.260,04 € 
2 01/02/2008 409.739,96 € 276.030,54 € 133.709,42 € 31.814.229,50 € 
3 01/03/2008 409.739,96 € 277.180,67 € 132.559,29 € 31.537.048,83 € 
4 01/04/2008 409.739,96 € 278.335,59 € 131.404,37 € 31.258.713,24 € 
5 01/05/2008 409.739,96 € 279.495,32 € 130.244,64 € 30.979.217,92 € 
6 01/06/2008 409.739,96 € 280.659,88 € 129.080,08 € 30.698.558,04 € 
7 01/07/2008 409.739,96 € 281.829,30 € 127.910,66 € 30.416.728,74 € 
8 01/08/2008 409.739,96 € 283.003,59 € 126.736,37 € 30.133.725,15 € 
9 01/09/2008 409.739,96 € 284.182,77 € 125.557,19 € 29.849.542,38 € 

10 01/10/2008 409.739,96 € 285.366,87 € 124.373,09 € 29.564.175,51 € 
11 01/11/2008 409.739,96 € 286.555,89 € 123.184,07 € 29.277.619,62 € 
12 01/12/2008 409.739,96 € 287.749,88 € 121.990,08 € 28.989.869,74 € 
13 01/01/2009 409.739,96 € 288.948,84 € 120.791,12 € 28.700.920,90 € 
14 01/02/2009 409.739,96 € 290.152,79 € 119.587,17 € 28.410.768,11 € 
15 01/03/2009 409.739,96 € 291.361,76 € 118.378,20 € 28.119.406,35 € 
16 01/04/2009 409.739,96 € 292.575,77 € 117.164,19 € 27.826.830,58 € 
17 01/05/2009 409.739,96 € 293.794,83 € 115.945,13 € 27.533.035,75 € 
18 01/06/2009 409.739,96 € 295.018,98 € 114.720,98 € 27.238.016,77 € 
19 01/07/2009 409.739,96 € 296.248,22 € 113.491,74 € 26.941.768,55 € 
20 01/08/2009 409.739,96 € 297.482,59 € 112.257,37 € 26.644.285,96 € 
21 01/09/2009 409.739,96 € 298.722,10 € 111.017,86 € 26.345.563,86 € 
22 01/10/2009 409.739,96 € 299.966,78 € 109.773,18 € 26.045.597,08 € 
23 01/11/2009 409.739,96 € 301.216,64 € 108.523,32 € 25.744.380,44 € 
24 01/12/2009 409.739,96 € 302.471,71 € 107.268,25 € 25.441.908,73 € 
25 01/01/2010 409.739,96 € 303.732,01 € 106.007,95 € 25.138.176,72 € 
26 01/02/2010 409.739,96 € 304.997,56 € 104.742,40 € 24.833.179,16 € 
27 01/03/2010 409.739,96 € 306.268,38 € 103.471,58 € 24.526.910,78 € 
28 01/04/2010 409.739,96 € 307.544,50 € 102.195,46 € 24.219.366,28 € 
29 01/05/2010 409.739,96 € 308.825,93 € 100.914,03 € 23.910.540,35 € 
30 01/06/2010 409.739,96 € 310.112,71 € 99.627,25 € 23.600.427,64 € 
31 01/07/2010 409.739,96 € 311.404,84 € 98.335,12 € 23.289.022,80 € 
32 01/08/2010 409.739,96 € 312.702,36 € 97.037,60 € 22.976.320,44 € 
33 01/09/2010 409.739,96 € 314.005,29 € 95.734,67 € 22.662.315,15 € 
34 01/10/2010 409.739,96 € 315.313,65 € 94.426,31 € 22.347.001,50 € 
35 01/11/2010 409.739,96 € 316.627,45 € 93.112,51 € 22.030.374,05 € 
36 01/12/2010 409.739,96 € 317.946,73 € 91.793,23 € 21.712.427,32 € 
37 01/01/2011 409.739,96 € 319.271,51 € 90.468,45 € 21.393.155,81 € 
38 01/02/2011 409.739,96 € 320.601,81 € 89.138,15 € 21.072.554,00 € 
39 01/03/2011 409.739,96 € 321.937,65 € 87.802,31 € 20.750.616,35 € 
40 01/04/2011 409.739,96 € 323.279,06 € 86.460,90 € 20.427.337,29 € 
41 01/05/2011 409.739,96 € 324.626,05 € 85.113,91 € 20.102.711,24 € 
42 01/06/2011 409.739,96 € 325.978,66 € 83.761,30 € 19.776.732,58 € 
43 01/07/2011 409.739,96 € 327.336,91 € 82.403,05 € 19.449.395,67 € 
44 01/08/2011 409.739,96 € 328.700,81 € 81.039,15 € 19.120.694,86 € 
45 01/09/2011 409.739,96 € 330.070,40 € 79.669,56 € 18.790.624,46 € 
46 01/10/2011 409.739,96 € 331.445,69 € 78.294,27 € 18.459.178,77 € 
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47 01/11/2011 409.739,96 € 332.826,71 € 76.913,25 € 18.126.352,06 € 
48 01/12/2011 409.739,96 € 334.213,49 € 75.526,47 € 17.792.138,57 € 
49 01/01/2012 409.739,96 € 335.606,05 € 74.133,91 € 17.456.532,52 € 
50 01/02/2012 409.739,96 € 337.004,41 € 72.735,55 € 17.119.528,11 € 
51 01/03/2012 409.739,96 € 338.408,59 € 71.331,37 € 16.781.119,52 € 
52 01/04/2012 409.739,96 € 339.818,63 € 69.921,33 € 16.441.300,89 € 
53 01/05/2012 409.739,96 € 341.234,54 € 68.505,42 € 16.100.066,35 € 
54 01/06/2012 409.739,96 € 342.656,35 € 67.083,61 € 15.757.410,00 € 
55 01/07/2012 409.739,96 € 344.084,08 € 65.655,88 € 15.413.325,92 € 
56 01/08/2012 409.739,96 € 345.517,77 € 64.222,19 € 15.067.808,15 € 
57 01/09/2012 409.739,96 € 346.957,43 € 62.782,53 € 14.720.850,72 € 
58 01/10/2012 409.739,96 € 348.403,08 € 61.336,88 € 14.372.447,64 € 
59 01/11/2012 409.739,96 € 349.854,76 € 59.885,20 € 14.022.592,88 € 
60 01/12/2012 409.739,96 € 351.312,49 € 58.427,47 € 13.671.280,39 € 
61 01/01/2013 409.739,96 € 352.776,29 € 56.963,67 € 13.318.504,10 € 
62 01/02/2013 409.739,96 € 354.246,19 € 55.493,77 € 12.964.257,91 € 
63 01/03/2013 409.739,96 € 355.722,22 € 54.017,74 € 12.608.535,69 € 
64 01/04/2013 409.739,96 € 357.204,39 € 52.535,57 € 12.251.331,30 € 
65 01/05/2013 409.739,96 € 358.692,75 € 51.047,21 € 11.892.638,55 € 
66 01/06/2013 409.739,96 € 360.187,30 € 49.552,66 € 11.532.451,25 € 
67 01/07/2013 409.739,96 € 361.688,08 € 48.051,88 € 11.170.763,17 € 
68 01/08/2013 409.739,96 € 363.195,11 € 46.544,85 € 10.807.568,06 € 
69 01/09/2013 409.739,96 € 364.708,43 € 45.031,53 € 10.442.859,63 € 
70 01/10/2013 409.739,96 € 366.228,04 € 43.511,92 € 10.076.631,59 € 
71 01/11/2013 409.739,96 € 367.753,99 € 41.985,97 € 9.708.877,60 € 
72 01/12/2013 409.739,96 € 369.286,30 € 40.453,66 € 9.339.591,30 € 
73 01/01/2014 409.739,96 € 370.825,00 € 38.914,96 € 8.968.766,30 € 
74 01/02/2014 409.739,96 € 372.370,10 € 37.369,86 € 8.596.396,20 € 
75 01/03/2014 409.739,96 € 373.921,64 € 35.818,32 € 8.222.474,56 € 
76 01/04/2014 409.739,96 € 375.479,65 € 34.260,31 € 7.846.994,91 € 
77 01/05/2014 409.739,96 € 377.044,15 € 32.695,81 € 7.469.950,76 € 
78 01/06/2014 409.739,96 € 378.615,16 € 31.124,80 € 7.091.335,60 € 
79 01/07/2014 409.739,96 € 380.192,73 € 29.547,23 € 6.711.142,87 € 
80 01/08/2014 409.739,96 € 381.776,86 € 27.963,10 € 6.329.366,01 € 
81 01/09/2014 409.739,96 € 383.367,60 € 26.372,36 € 5.945.998,41 € 
82 01/10/2014 409.739,96 € 384.964,97 € 24.774,99 € 5.561.033,44 € 
83 01/11/2014 409.739,96 € 386.568,99 € 23.170,97 € 5.174.464,45 € 
84 01/12/2014 409.739,96 € 388.179,69 € 21.560,27 € 4.786.284,76 € 
85 01/01/2015 409.739,96 € 389.797,11 € 19.942,85 € 4.396.487,65 € 
86 01/02/2015 409.739,96 € 391.421,26 € 18.318,70 € 4.005.066,39 € 
87 01/03/2015 409.739,96 € 393.052,18 € 16.687,78 € 3.612.014,21 € 
88 01/04/2015 409.739,96 € 394.689,90 € 15.050,06 € 3.217.324,31 € 
89 01/05/2015 409.739,96 € 396.334,44 € 13.405,52 € 2.820.989,87 € 
90 01/06/2015 409.739,96 € 397.985,84 € 11.754,12 € 2.423.004,03 € 
91 01/07/2015 409.739,96 € 399.644,11 € 10.095,85 € 2.023.359,92 € 
92 01/08/2015 409.739,96 € 401.309,29 € 8.430,67 € 1.622.050,63 € 
93 01/09/2015 409.739,96 € 402.981,42 € 6.758,54 € 1.219.069,21 € 
94 01/10/2015 409.739,96 € 404.660,50 € 5.079,46 € 814.408,71 € 
95 01/11/2015 409.739,96 € 406.346,59 € 3.393,37 € 408.062,12 € 
96 01/12/2015 409.762,38 € 408.062,12 € 1.700,26 € 0,00 € 
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   Com es pot observar de l`anàlisis acurat de les dades anteriors, la possibilitat de 
finançar el 100% del pressupost material d`execució de la instal·lació solar FV 
mitjançant un crèdit bancari, que s`amortitzi íntegrament amb la facturació mensual a 
l`empresa distribuïdora, és viable. D`aquesta manera, la instal·lació s`autofinança 
sense que la propietat (grup d`inversors) hagi d`aportar capital (encara que trigarà 8 
anys en fer-ho), però a partir d`aquest moment, els beneficis (sense comptar depeses 
vàries d`operació i imprevistos) seran iguals a la quantitat d`energia generada. Cal 
considerar que una instal·lació d`aquest tipus pot generar ingressos durant uns 40 
anys: fins als 25, amb una eficiència i tarifa garantides pel fabricant (superior al 80% 
del valor de catàleg) i la llei, i a partir d`aquí, amb eficiències (de fins al 80%) i una 
tarifa regulada lleugerament inferior. 
   Per tant, malgrat que el preu del Wp instal·lat és actualment elevat (degut a 
l`escassa implantació d`aquesta tecnologia a nivell mundial), es pot afirmar que la 
inversió en generació d`energia elèctrica mitjançant instal·lacions fotovoltaiques 
connectades a la xarxa pública de distribució en baixa tensió (amb els darrers canvis 
en la legislació, bàsicament un augment de la potència unitària per productor), ha 
esdevingut un negoci rendible i de poc risc (el que treballa és el Sol i la tarifa és 
regulada per llei), la qual cosa facilitarà l`obtenció dels objectius fixats (en termes de 
potència total instal·lada) en el Pla pel desenvolupament de les energies renovables 
(de fet, en aquests moments hi han presses per entrar en aquest negoci abans que 
s`arribi a l`obtenció dels objectius previstos). 
 
   2.8 –  Estudi d`impacte ambiental. 
 2.8.1 –  Beneficis d`una energia neta i renovable. 
   Mitjançant una instal·lació FV com la projectada aquí, el propietari es converteix en 
un productor d`energia elèctrica, és a dir, un proveïdor més del sistema elèctric 
espanyol. Aquestes instal·lacions de generació elèctrica, com a alternativa a les 
plantes convencionals d`alta potència, redueixen les pèrdues d`energia en el 
transport (sempre que es puguin situar properes al consum [evitant al mateix temps 
les instal·lacions necessàries per dur a terme les successives transformacions de la 
tensió]) i la seva producció té lloc en hores punta de consum (s`adapta a la demanda 
energètica), la qual cosa afavoreix una millora en l`eficiència global del sistema 
elèctric interconnectat (es podria dir que ajuden a netejar [de pèrdues o efectes 
negatius] el sistema convencional de generació elèctrica). 
   Per altra banda, la font d ènergia emprada és renovable, inesgotable (a l`escala 
temporal humana) i no utilitza aigua ni cap altre tipus de recurs natural a part del silici 
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(element natural més abundant a la Terra [25% de la seva escorça] desprès de 
l`oxigen, que es pot obtenir del SiO2 de la sorra o del reciclatge de tot tipus de 
material electrònic). Tampoc produeix contaminació ambiental (tret d`un cert impacte 
visual i l`ocupació d`un espai físic), ni sonora, ni vibratòria, ni genera residus de cap 
tipus (no existeixen processos de combustió ni de fissió nuclear; a més, un cop 
esgotada la vida operativa de la instal·lació, els seus components permeten un 
altíssim grau de reciclatge). És una aplicació de la tecnologia duradora i fiable, amb 
poques exigències en manteniment i una vida mitja dels mòduls que supera els 25 
anys (passats els quals continuen operant, encara que a rendiments inferiors al 80% 
del nominal [valor de catàleg per a les condicions estàndard]). 
   Per tant, a part dels beneficis econòmics que genera aquesta instal·lació FV per la 
venda de la seva producció elèctrica a la companyia distribuïdora, també es poden 
calcular altres beneficis de cara al medi ambient. Entre els més importants, es poden 
destacar els següents: 

 reducció de la pol·lució tèrmica: no hi ha generació de calor en el procés de 
producció d`energia elèctrica FV (cal recordar que en una central tèrmica 
clàssica [o una de nuclear] el rendiment global és del 35%, la resta són 
pèrdues del sistema i calor que s`ha d`evacuar al medi). 

 reducció dels residus: no hi ha generació de residus (ni cendres ni material 
nuclear de alta perillositat i tractament costós). 

 aprofitament del sòl (sense altres usos) amb un impacte/erosió mínim (la 
instal·lació és íntegrament modular, la qual cosa facilita el muntatge inicial i el 
posterior desmuntatge al final de la seva vida operativa), i amb una explotació 
(de fins a 40 anys) respectuosa amb el medi ambient. 

 reducció de la contaminació atmosfèrica: no hi han emissions de gasos (ni 
d`efecte hivernacle, ni de pluja àcida, ni contaminants per a la salut de les 
persones). En aquest sentit, segons les dades elaborades per l`IDAE, 
s`estima que: 

 

per cada kWh generat en la crema de combustibles fòssils convencionals, s`emeten: 

0,6 kgr de CO2 1,33 gr de SO2 1,67 gr de NOx 21 mgr de CH4 i altres 

Així doncs, per la producció estimada del camp solar, l`estalvi en emissions seria de: 

6.185,91 t 13.712,10 kgr 17.217,45 kgr 216,51 kgr - - - 

 
   *Notes a considerar:   
   1) aquestes dades d`emissions cal considerar-les com a valors que tenen en 
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compte els diferents percentatges de cada combustible fòssil (carbó, petroli [fuel], 
gas, nuclear) en la generació d`un kWh en el nostre país concret; així doncs (i 
considerant únicament el cas del CO2), si aquest kWh de referència s`obtingués 
íntegrament de la crema de carbó, el valor de les emissions arribaria al kgr (reduint-se 
gradualment per a la resta de combustibles [pel gas natural serien 400 gr], fins arribar 
a la nuclear on les emissions són nul·les). 
   2) aquests valors obtinguts en la reducció d`emissions de GEH (gasos d`efecte 
hivernacle) és per any, i per aquest particular camp solar FV de 5 MW. Per a fer-nos 
una idea de la magnitud de tones que diàriament s`estan emetent a l`atmosfera a 
nivell nacional, només ens cal fer quatre càlculs més: 
 

Generació tèrmica (carbó+fuel+gas) al 
2007 

superior als 100.000 GWh 

Emissió diària de CO2 (en tones) 164.383,56 t 

Es necessitarien 26,5 anys de funcionament ideal (sense aturades) del 
nostre camp solar per a estalviar les emissions de CO2 que Espanya va 
emetre (en el sector elèctric) durant un dia qualsevol de l`any passat. 

 
   Per acabar amb aquest apartat, la taula següent mostra la quantitat de famílies que 
amb la producció anual del nostre camp solar FV es podria cobrir la seva demanda 
(sempre i quan estiguessin disposades a adaptar-se a la disponibilitat d`aquesta font 
d`energia renovable [o si no fos així, cas més que probable, sempre podem 
considerar-ho com a una reducció equivalent en el consum de les fonts tradicionals]): 
 

Consum mig d`una llar espanyola 2.125 kWh/any 

Quantitat de llars cobertes pel camp 
solar 

4.850 llars/any 

si es considera una mitja de 4 membres per família, 
això equival a una ciutat de gairebé 20.000 habitants 

 
 2.8.2 –  Càrrega energètica en la fase de fabricació. 
   Ara be, si ens mirem el tema ambiental des d`un punt de vista més global 
(considerant el procés industrial necessari per a la fabricació de les cèl·lules/mòduls 
plans fotovoltaics), les coses (tot i guanyar en realisme) encara pinten una mica més 
negres (necessitarem més de tres anys de la vida útil de la instal·lació FV, treballant a 
plena carga, per a recuperar l̀ energia [i l`estalvi equivalent en emissions de gasos 
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contaminants] invertida en la fabricació dels components instal·lats [veure taula de 
més avall]). Això és degut al fort consum energètic d`aquests processos (elevat 
nombre d`escalfaments a velocitats lentes i temperatures elevades), repartit (de forma 
aproximada) en un 50% per a la fabricació de les oblees, 25% en la fabricació de les 
cèl·lules i el 25% restant en la fabricació dels mòduls, que s`ha de fer front amb les 
fonts energètiques convencionals. Així doncs, per a una tecnologia concreta 
d`obtenció de lingots cilíndrics (15 cm de diàmetre per 1 m de longitud) de m-Si 
(tècnica de creixement de cristalls de silici segons mètode J. Czochralski [una de les 
més utilitzades actualment]), s`estima que aquest consum és de 5.600 kWh/kWp 
instal·lat en una instal·lació FV (als quals s`hi han d`afegir uns 900 kWh/kWp estimats 
necessaris per a l`obtenció de la resta de components del sistema [estructures de 
suport, inversors, cablejat, obra civil, transports, material elèctric, ...], resultant un total 
de 6.500 kWh/kWp). Aplicant aquest valor a la nostra instal·lació FV, s`obtenen les 
següents dades: 
 

Potència pic total instal·lada (de m-Si) 5.292 kWp 

Consum energètic en la fabricació dels components 34.398.000 kWh 

Producció anual estimada del camp solar 10.309.852 kWh 

Període de devolució/retorn energètic 3,34 anys 

Relació benefici/inversió de la tecnologia FV 7,5 ~ (25/3,34) 

 
   Tot i que la relació energètica benefici/inversió és d`aproximadament 7,5 (el camp al 
llarg de la seva vida útil ens retornarà 7,5 cops l`energia invertida en la fabricació [i 
instal·lació] dels seus components), per arribar a ser realment competitiva aquesta 
tecnologia encara necessita reduir significativament aquest consum energètic inicial 
(millorant els rendiments dels diferents processos per a l`obtenció d`oblees cada cop 
més primes), la qual cosa comportaria una reducció en el preu dels components 
(mòduls solars, sobretot) a l`hora que augmentaria l`anterior relació (major benefici 
energètic a partir de la mateixa energia disponible); seria una manera indirecta de 
poder augmentar l`eficiència global de la cèl·lula solar (per a una cèl·lula plana de 
silici cristal·lí sense concentració pot arribar al 25%, emprant mètodes de laboratori 
per a la producció de l`oblea que difícilment serien aplicables a la indústria pel seu 
elevat cost), la qual té un límit teòric del 30% pel Si com a conseqüència dels 
fenòmens de recombinacions de parells portador de càrrega-forat en la seva 
estructura interna. 
   A més, en aquests processos de fabricació de les cèl·lules i mòduls FV, també es 
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generen residus tòxics i perillosos: dissolucions de metalls, olis, dissolvents orgànics, 
restes d`elements dopants, així com els diferents envasos que han contingut aquests 
productes; tots ells venen regulats pel R.D. 833/1988 de 20 de juliol i sotmesos a una 
sèrie d`actuacions encaminades a la seva correcta eliminació: fase inicial 
d`etiquetatge i classificació per a la posterior fase de gestió per part d`empreses 
especialitzades en el tractament de residus (en cap cas es podran abocar a la xarxa 
general de clavegueres [únicament és permès vessar-hi, segons llei 10/1993 de 26 
d`octubre, els àcids i bases emprades en els processos de neteja]). De tot això es 
desprèn que per tal de reduir els costos associats a aquestes actuacions, cal 
minimitzar (elevant el grau de reciclatge juntament amb el disseny de processos més 
nets) els residus generats en els diferents processos de fabricació de cèl·lules 
fotovoltaiques, reduint-ne (al mateix temps que aquests costos) els problemes de 
contaminació ambiental associats. 
 
 2.8.3 –  Cost real de l`energia i externalitats. 
   Així doncs, resumint (i parlant ara d`una forma general), l`energia (principal factor 
del desenvolupament econòmic i de la millora de la qualitat de vida) presenta uns 
efectes negatius per a la salut humana (malalties respiratòries, mutacions del material 
genètic, càncers de pulmó i de pell [radiació ultraviolada]) i el medi ambient (canvi 
climàtic [CO2 i resta de GEH], empobriment de la capa d`ozó a l`estratosfera [CFCs], 
acidificació del sòl per pluja àcida [H2SO4 i HNO3], residus de tot tipus, contaminació 
de l`aire/aigua [CO, NH3, dioxines, sofre i metalls pesats: Ni, Cd, As, Hg, Pb, Cr, Sb, 
Mn, Co, ...], accidents industrials i males pràctiques), a l̀ hora que aporta altres 
efectes socioeconòmics positius: llocs de feina (teixit industrial), increment del PIB 
d`un determinat país (valor afegit dels béns de consum i recaptació d`impostos per a 
serveis a la societat), reducció del desplaçament de la població rural a la ciutat, 
disminució de la dependència exterior (evidentment en tot allò que no sigui matèria 
primera fòssil) i altres. Però no totes les fonts d`energia produeixen els mateixos 
impactes: mentre que l`us de les energies fòssils es limita a esgotar recursos naturals 
comprometent les necessitats de les generacions venidores i produint emissions 
continuades de contaminants atmosfèrics al llarg de tot el seu cicle de vida (i l`energia 
nuclear produeix residus sòlids i líquids radioactius, amb elevats períodes de 
permanència al medi ambient [aire, aigua, sòl i diferents ecosistemes] que afecten [a 
la llarga i d`una manera o altra] a la salut de la població), les energies renovables (o 
netes) produeixen impactes negatius molt més reduïts (derivats principalment del 
consum energètic en l`etapa de fabricació dels seus components [cas de l`ESF]), 
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creant més llocs de treball que les convencionals i reduint la dependència energètica 
de l`exterior (es diu que són autòctones). 
   A més, tots aquests impactes (positius [beneficis ambientals en les renovables] o 
negatius [danys ambientals en les convencionals]) haurien d`estar incorporats en el 
preu de l`energia (el que s`anomena la internalització de tots els costos reals que es 
deriven de la seva generació i posterior consum), evitant d`aquesta forma que el preu 
del kWh sigui artificialment baix (de tots els nostres veïns, només Itàlia i Grècia tenen 
tarifes elèctriques més baixes que nosaltres), la qual cosa implica: 

 menys transparència de cara al consumidor (que no pot elegir [un cop 
injectada a la xarxa de distribució, tot és energia elèctrica], se li cobra un preu 
únic regulat per l`Estat [que no reflecteix ni el preu fixat en el mercat lliure del 
sector elèctric] i tot plegat ajuda a fer augmentar el seu consum). 

 menys competitivitat entre les diferents fonts d`energia (les tradicionals tenen 
el mercat guanyat [en potència instal·lada i capacitat de generació] i les 
renovables han de guanyar quota i fer front a inversions elevades [tot i que 
amb alguna ajuda en forma de primes a la producció, “ de moment” ]). 

 gestió poc eficient dels recursos energètics disponibles (tant els limitats com 
els renovables [la cosa en aquests darrers és menys dramàtica, pel fet que es 
renoven al mateix ritme que es consumeixen]). 

 retard en la presa de decisions de caire energètic i mediambiental  per part 
dels governs (de fet l`actual impuls de les energies renovables és en gran part 
fruit del problema mediambiental [compromisos del protocol de Kyoto referents 
a quotes de reduccions en les emissions de GEH, causants del canvi climàtic, 
per al 2010] més que del fet del inevitable esgotament de les reserves de 
recursos fòssils [i el seu corresponent encariment]), que a l`hora deriva en un 
retard temporal en la implantació i desenvolupament tecnològic de les 
renovables (que actualment han de ser subvencionades per a poder competir 
amb les convencionals), les quals estan cridades (de moment, i sempre que 
no aparegui una opció millor) a substituir les tradicionals a partir del moment 
en què el preu real del kWh sìguali (ja sigui per motius ambientals 
[internalització dels danys al medi ambient, que són difícils de quantificar en 
€ s, o dels beneficis en el cas de les renovables] o econòmics [increment del 
preu dels combustibles fòssils lligat al progressiu desenvolupament tecnològic 
que provocarà un abaratiment dels components de les instal·lacions 
renovables, pel simple efecte de l`economia d`escala]). 

   En aquest sentit, el informe de Greenpeace (“ Renovables 100%. Comparativa de 
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costos”  del 2007) analitza (i compara el moment actual amb el previst pel 2050) 
l`evolució dels costos d`inversió, operació i manteniment per algunes tecnologies 
energètiques, obtenint la següent taula: 
 

 
 
   *Nota: aquests costos són valors mitjos que varien d`una província a una altra 
(especialment en el cas de les renovables) i depenen també de la potència instal·lada 
de cada instal·lació en concret. Així doncs (i sempre segons aquest mateix informe), 
mentre que el cost normalitzat de l`electricitat (que agrupa els d`inversió, operació i 
manteniment al llarg del cicle de vida de cada tecnologia) de la fotovoltaica amb 
seguiment solar (a les províncies d`Aragó) es situa actualment en 45,71÷51,42 
c€ /kWh, al 2050 es preveu que es redueixi fins als 9,38 c€ /kWh (a les províncies 
d`Andalusia, amb les millors perspectives de futur pel que fa referència a aquesta 
tecnologia, arribaria fins als 8,45 c€ /kWh). A l`hora, mentre que la tèrmica amb cicle 
combinat (alimentada amb gas natural) superaria els 15 c€ /kWh, la nuclear arribaria 
fins els 20 c€ /kWh (cal fer notar que tots aquests costos previstos de l`electricitat 
contemplen penalitzacions [bonificacions si hi ha un estalvi] per emissions de CO2). 
   Per tant, el tema sembla que numèricament també s`aguanta (les renovables 
arribarien a capgirar els costos respecte les convencionals), però per arribar a aquest 
objectiu cal canviar el model actual de consum energètic (basat en l`explotació 
descontrolada d`uns recursos naturals limitats) per un nou model de 
desenvolupament més sostenible, amb una gestió més eficient de tots els recursos 
naturals disponibles, que minimitzi els impactes negatius sobre el medi ambient i es 
basi en un mercat realment lliure (un mateix grup empresarial no hauria de poder 
dedicar-se a la generació i la distribució a l`hora) on cada font energètica pugui 
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competir amb igualtat de condicions (premiant el benefici ambiental i social per 
damunt de l`econòmic; és a dir, facilitant l`entrada d`alternatives més netes 
[contaminar hauria de resultar car, i no si val a traslladar-ho al de sempre, el 
consumidor particular final de la cadena]). De la correcta gestió de tots aquests temes 
en dependrà el nostre futur, i el del medi ambient que ens envolta. 
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   3.1 - Vista des del satèl·lit. 
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   3.2 - Situació. 
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   3.3 –  Emplaçament. 
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   3.4 –  Topogràfic. 
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   3.5 –  Distribució en planta del camp solar. 
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   3.6 –  Planta d`un grup de 100 kW. 
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   3.7 –  Connexió dels mòduls en generador FV (detall díodes). 
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   3.8 –  Detall sabata seguidor solar. 
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   3.9 –  Esquema unifilar d`un grup. 
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   3.10 –  Xarxa de terra de contínua. 
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   3.11 –  Vista en perspectiva d`un grup. 
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   4.1 –  Consideracions inicials. 
   Cal fer notar que no s`inclouen en el present pressupost les següents partides de 
material: sistema de vigilància, sistema de monitorització, comunicació i transmissió 
de dades/alarmes (per mitjà de xarxa local RS-485 [entre seguidors i inversors] i via 
mòdem telefònic GSM) a PC per a la gestió i seguiment integral (registre de 
paràmetres [històrics]) de la planta fotovoltaica (en mode local o a distància), estació 
meteorològica, terreny (valor del sòl, moviment de terres i condicionament final), 
execució de vials per a l`accés a la finca, obra civil de tancament i portes d`accés al 
recinte, ... A més, el material es considera posat a peu d`obra (ports inclosos) i no es 
contemplen cap tipus d`ajuda econòmica (subvencions) per part d`organismes 
públics. 
 
   4.2 –  Pressupost material per a un grup de 100 kW. 
 4.2.1 –  Generador fotovoltaic. 
 

Detall de components unitats import (€ ) 

mòdul solar fotovoltaic Suntech STP140S-12/Tb, de cèl·lules de silici 
monocristalins i potència pic 140 Wp (inclou díodes de by-pass). 

7x27x4 375.000 

material divers de fixació, canals metàl·liques, caixes/terminals de 
connexió i tubs flexibles de protecció (de ϕ  = 25 mm) per a garantir 
un aïllament de classe II. 

1 600 

treball de fixació dels pannells a l`estructura del seguidor. 1 1.500 

TOTAL: 377.100 

 
 4.2.2 –  Seguidor solar. 
 

Detall de components unitats import (€ ) 

seguidor solar a dos eixos Clavijo, de 7 files x 18 m, 25 kW, amb 
accionament per motorreductor asíncron (proveït de supressor de 
pics de corrent i variador de freqüència) i dotat d`equips de control 
(PLC, mòdul de comunicació, anemòmetre per al control del vent i 
ventilador per control de temperatura en torre central). 

4 72.500 

muntatge de l`estructura del seguidor solar (inclou: excavació i 
cimentació de la seva sabata/base [de 6 x 6 x 0,5 m3], treball de la 
grua, mà d`obra i comprovació final). 

4 2.000 

TOTAL: 74.500 
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 4.2.3 –  Inversor. 
 

Detall de components unitats import (€ ) 

inversor trifàsic Ingecon Sun 25 per a connexió a la xarxa, amb 
sistema de seguiment del punt de màxima potència, connectors 
ràpids de cd, proteccions elèctriques (segons R.D. 1663/2000) 
integrades, compacte i de fàcil instal·lació, amb evolvent IP64, 
transformador ca d`aïllament galvànic i control (a través de 
fusibles de protecció) de les corrents de rama (fins a 16). 

4 22.500 

muntatge i ajustament del conjunt de proteccions integrades. 1 250 

TOTAL: 22.750 

 
 4.2.4 –  Línees. 
 

Detall de components unitats import (€ ) 

cable unipolar de coure (de diferents seccions: 16 i 35 mm2), 
amb tensió assignada 0,6/1 kV (per al circuit de contínua) i 
instal·lat dins de tubs de canalització (aïllament classe II). 

1 400 

línees trifàsiques de cable unipolar de coure (de diferents 
seccions), amb tensió assignada 0,6/1 kV (per al circuit 
d`alterna) i soterrades directament (sense tubs) en rases de 0,4 
x 0,8 m de fondària. 

1 3.500 

conductor de protecció de coure (colors verd-groc), de diferents 
seccions, per a la connexió a la terra de les masses 
metàl·liques dels circuits de cd/ca. 

1 100 

treballs d`excavació de rases (0,4 x 0,8) o fixació (a l`estructura 
metàl·lica del seguidor solar) de tubs flexibles i canals, 
col·locació dels conductors i connexió als diferents equips (i 
compactament posterior de la rasa). 

1 4.500 

TOTAL: 8.500 

 
 4.2.5 –  Comptadors i proteccions. 
 

Detall de components unitats import (€ ) 

instal·lació de l`armari d`embrancament (punt de connexió a la 
xarxa de BT), amb totes les proteccions incloses segons 

1 1.500 
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especificacions de la companyia distribuïdora (treball portat a 
terme per l`elèctrica). 

comptador trifàsic d`energia activa (generada i consumida), de 
classe I, homologat i precintat per la companyia distribuïdora. 

2 500 

interruptor automàtic diferencial de cd (In = 60 A i sensibilitat de 
30 mA), instal·lat dins de l`armari de contínua. 

4 2.000 

varistors de línea (ajustats a 600 V) 20 1.500 

TOTAL: 5.500 

 
 4.2.6 –  Terres. 
 

Detall de components unitats import (€ ) 

material variat: elèctrodes (piques d`acer galvanitzat d`1 metre 
de longitud), conductor pelat d`acer galvanitzat de 35 mm2 per 
a la xarxa de terres equipotencial de les masses de cd, ... 
Inclou els diferents treballs a realitzar per a dur a terme totes 
les instal·lacions de posada a terra de cd/ca del grup. 

1 2.500 

TOTAL: 2.500 

 
 4.2.7 –  Material auxiliar. 
 

Detall de components unitats import (€ ) 

armari d`exterior (de cd) per a instal·lació en superfície, IP64. 4 1.600 

armari central d`interconnexió equipat amb embarrat de coure 
per a les 4 fases, d`intempèrie IP64. 

1 600 

punt de llum per a la senyalització nocturna de la posició 
relativa de cada seguidor, que permeti visualitzar clarament el 
seu codi d`identificació. 

4 60 

altre petit material. 1 500 

TOTAL: 2.760 

 
   4.3 –  Pressupost global del camp solar. 
   Ara, a partir de les quanties obtingudes en el desglossament anterior (segons 
principals àrees de la instal·lació) d`un grup de 100 kW, es passarà a extrapolar el 
import del material per al camp solar de 5 MW (50 grups de 100 kW); i seguidament, 
es continuarà amb la resta de despeses del pressupost general d`execució material. 
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   Per tant, la quantia total que haurà de fer front la promotora ILD per a l`execució 
material d`aquest camp solar de 5 MW puja fins als 32.500.000 €  (tenint present les 
consideracions inicials fixades al principi d`aquest document de Pressupost). En el 
document nº 2, de Càlculs justificatius, es presenta un estudi econòmic de com 
recuperar aquesta elevada inversió inicial. 
 
   4.4 –  Taula resum del pressupost. 
   En la present taula, es resumeixen els principals resultats numèrics de l`anàlisis del 
pressupost general d`execució del projecte de camp solar FV de 5 MW. 
 

Desglossament de partides d`un grup de 100 kW import (€ ) 

generador fotovoltaic (76,4%) 377.100 

seguidor solar (15,1%) 74.500 

inversor (4,61%) 22.750 

línees (1,72%) 8.500 

comptadors i proteccions (1,11%) 5.500 

terres (0,5%) 2.500 

material auxiliar (0,56%) 2.760 

Total grup de 100 kW 493.610 

estimació lineal per al conjunt del camp solar (x 50) 24.680.500 

Total execució material (aplicat 5% de descompte) 23.446.475 

costos generals (d`enginyeria i tramitació administrativa: 13%) 3.048.041,75 

benefici industrial de l`empresa instal·ladora (6%) 1.406.788,5 

Total net 27.901.305,25 

IVA (16%) 4.464.208,84 

Total pressupost general 32.365.514,09 

TOTAL PRESSUPOST GENERAL (arrodonit) 32.500.000 

Total execució material del camp solar 23.446.475€  

costos generals (d`enginyeria i tramitació administrativa: 13%) 3.048.041,75€  

benefici industrial de l`empresa instal·ladora (6%) 1.406.788,5€  

Total net 27.901.305,25€  

IVA (16%) 4.464.208,84€  

Total pressupost general 32.365.514,09€  

TOTAL PRESSUPOST GENERAL (arrodonit) 32.500.000€  
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   5.1 –  Objectiu general. 
   Aquest Plec de Condicions té com a finalitat regular l`execució de les obres fixant 
els nivells tècnics i de qualitat exigibles, precisant les intervencions que corresponguin 
d`acord amb la legislació aplicable a la Propietat, al Contractista, els seus tècnics i/o 
encarregats, així com determinant també les relacions entre tots ells i les seves 
corresponents obligacions en el compliment del Contracte d`obres. 
 
   5.2 –  Documentació del Contracte d`obres. 
   Integraran aquest Contracte d`obres els següents documents (llistats per ordre de 
valor de les seves especificacions en cas d`omissió o aparent contradicció): 

- document del Contracte d`obres. 
- Plec de Condicions. 
- resta de documentació del Projecte (Memòria, Plànols, Pressupost, ... ). 

   El present projecte és una obra de nova construcció, per tant haurà de ser 
entregada una cop acabada d`acord a l`ús que ve destinada. 
   Totes les ordres i instruccions de la Direcció Facultativa de les obres hauran d`ésser 
incorporades al Projecte com a interpretació, complement o mera justificació de les 
mesures adoptades. 
   En cada document, les especificacions literals prevaldran sobre les gràfiques, i en 
els plànols, la cota sempre prevaldrà sobre la corresponent mesura a escala. 
 
   5.3 –  Condicions facultatives. 
 
 5.3.1 –  Delimitació de les funcions tècniques. 
   Relació de funcions que corresponen a la part facultativa: 

- redacció dels complements o rectificacions del Projecte original. 
- visitar periòdicament les obres per tal de resoldre les possibles 

dificultats/desviacions que sorgeixin, dirigint in situ (si cal) les actuacions 
encaminades a la solució dels problemes. 

- coordinació de la intervenció d`altres tècnics amb funcions específiques. 
- aprovació de les certificacions parcials d`obra, així com la liquidació final, i 

assessorament al Promotor en l`acte de la recepció. 
- planificació del control de qualitat i econòmic de les obres. 
- estudi de les mesures a adoptar en funció del risc del treball i l`obra, 

aprovant el Pla de Seguretat i Salut a aplicar. 
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- replantejament  de l`obra i redacció de l`acta corresponent amb l`aprovació 
del Contractista. 

- comprovació d`instal·lacions provisionals/auxiliars i sistemes de seguretat i 
higiene en el treball, controlant la seva correcta execució. 

- direcció de l`execució material de l`obra d`acord al Projecte i la normativa 
tècnica vigent. 

- realització d`assajos a materials, instal·lacions i altres unitats d`obra 
segons les freqüències del Pla de Control establert, per tal d`assegurar la 
qualitat constructiva d`acord amb el Projecte i la normativa tècnica 
aplicable. En cas de resultats no admissibles en les probes, haurà 
d`informar a Contractista de les accions correctores a adoptar. 

- validar el certificat final de l`obra. 
 
   Relació de funcions que corresponen al Contractista: 

- organització dels treballs, redacció de plans d`obres necessaris i 
coordinació d`instal·lacions provisionals/auxiliars de l`obra. 

- implantació del Pla de Seguretat i Salut de l`obra, adoptant mesures 
preventives si correspon i vetllant en tot moment pel seu compliment 
d`acord a la normativa vigent en aquest tema (Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball). 

- validació de l`acta de replanteig de l`obra juntament amb la part facultativa. 
- direcció de tot el personal que treballi a l`obra i coordinació de les 

intervencions dels subcontractistes. 
- assegurar la qualitat dels materials i elements que s`emprin en l`obra, 

rebutjant (per iniciativa pròpia o prescripció de la part facultativa) aquells 
subministraments que no disposin de les garanties necessàries. 

- preparació de les certificacions parcials d`obra, així com la proposta de 
liquidació final. 

- validació de les actes de recepció provisional i definitiva juntament amb el 
Promotor. 

- tramitació de les assegurances per accidents de treball i danys a tercers 
durant la realització de l`obra. 

- adequació en tot moment del nombre d`operaris presents a l`obra amb la 
quantia dels treballs a portar a terme. 
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 5.3.2 –  Drets i obligacions del Contractista. 
   Abans del inici de les obres, el Contractista haurà de fer constar per escrit que la 
documentació del projecte aportada és suficient per a la comprensió de la totalitat de 
l`obra contractada; en cas contrari, haurà de sol·licitar els aclariments necessaris. A 
partir d`aquest moment, el Contractista quedarà sotmès a les lleis, reglaments i 
ordenances vigents durant la durada de l`execució de l`obra. 
   El Contractista haurà de presentar un Pla de Seguretat i Salut de l`obra (que podrà 
ser el que s`inclou en el Projecte o un altre amb modificacions) per a la corresponent 
aprovació de la Direcció Facultativa. 
   A l`oficina habilitada pel Contractista en l`obra, la Direcció Facultativa (o el seu 
representant) haurà de poder-hi consultar, sempre que ho desitgi, els següents 
documents: 

- Projecte complert d`Execució de l`obra. 
- Llicència d`Obres. 
- Llibre d`Ordres i Assistències. 
- Pla de Prevenció del Risc Laboral. 
- Llibre d`Incidències. 
- Reglament i Ordenança de Seguretat i Higiene en el Treball. 
- documentació relativa a assegurances. 

   En el cas de delegar les seves funcions en una altra persona, el Contractista estarà 
obligat a comunicar-ho a la Propietat. En tots els cassos, aquesta persona haurà de 
disposar de les facultats necessàries per poder adoptar en tot moment les 
competències pròpies de la contracta (de igual forma que tot el personal que realitzi 
treballs en l`obra haurà de tenir la capacitació adient a les seves funcions); en cas 
contrari, la part facultativa podrà paralitzar les obres fins la resolució satisfactòria (per 
ambdues parts) de la situació. Així mateix, durant les visites de la part facultativa a les 
obres, el representant del Contractista haurà de ser-hi present facilitant la pràctica 
dels reconeixements necessaris i subministrant les dades precises per a la 
comprovació d`amidaments i liquidacions. 
   La part de la contracta estarà obligada a fer el possible per la bona execució i 
aspecte de les obres (encara que no vingui expressament determinat en els diferents 
documents del Projecte), dins de les limitacions que el pressupost fixi per a cada 
unitat d`obra i tipus d`execució. 
   En l`acte de la Recepció Provisional de l`obra, el Contractista haurà d`entregar els 
plànols de totes les instal·lacions dutes a terme en l`obra (amb les modificacions fetes 
i estat final de les mateixes), així com les corresponents autoritzacions de la 
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Delegació Provincial d`Indústria, Sanitat i Entitat Local per a la posada en servei de 
les mateixes. Aniran igualment a càrrec del Contractista tots els arbitris, llicències 
municipals, tanques, enllumenat, sancions, etc ... que ocasionin les obres des del seu 
inici fins a la seva total finalització. 
   Tota interpretació/aclariment o modificació al redactat en els documents del 
Projecte (per part de la Direcció Facultativa) haurà d`ésser comunicada en forma 
escrita (avís o instrucció/ordre) a la contracta, i aquesta darrera estarà obligada a 
respondre amb l`original (o una còpia) signat de l`escrit rebut, mostrant d`aquesta 
forma el seu coneixement i acceptació. En cas de desacord, el Contractista sempre 
podrà fer una reclamació (dins d`un termini de 3 dies) a la part facultativa, i sol·licitar 
el corresponent rebut; igualment, el Contractista podrà sol·licitar quants aclariments 
precisi per a la correcta interpretació i execució de l`obra projectada. 
   Per a qualsevol reclamació (desacord amb la part facultativa) de caire econòmic, el 
Contractista haurà d`adreçar-la directament a la Propietat; si en canvi és de tipus 
tècnic, l`haurà d`adreçar a la part facultativa (enginyer o arquitecte), la qual únicament 
quedarà obligada a l`emissió del corresponent justificant de recepció, mitjançant el 
qual el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat. 
   En cassos de desobediència a les ordres, incompetència o negligència greu per 
part del personal de l`obra, pertorbant la normal marxa de la mateixa, la part 
facultativa podrà demanar al Contractista que aparti de l`obra els responsables de la 
pertorbació. 
   El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d`obra a altres contractistes o 
industrials, sense que per aquest fet quedi lliure de les seves obligacions com a 
Contractista General de l`obra. 
 
 5.3.3 –  Prescripcions relatives a treballs i materials. 
   El Contractista estarà obligat a la realització i/o manteniment dels accessos a 
l`emplaçament de l`obra, així com al sistema de tancament, al llarg de la durada de la 
mateixa. Igualment, haurà de col·locar en un lloc clarament visible (entrada principal 
de l`obra) un cartell (prèviament acordat amb la part facultativa) on hi constin les 
principals dades de l`obra: títol, tècnics competents, etc ... 
   El replantejament sobre el terreny de l`obra serà la primera tasca del Contractista, 
fixant les principals referències que romandran com a base de posteriors replantejos 
parcials. Tant els treballs de replanteig com l`elaboració de l`acta (i plànols) 
corresponent (que haurà de ser aprovada per la part facultativa), van a càrrec del 
Contractista. 
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   De forma obligatòria i per escrit, el Contractista haurà de comunicar a la Direcció 
Facultativa la data d`inici dels treballs (amb una antelació mínima de 3 dies); 
seguidament, estarà obligat a respectar els terminis parcials i total d`execució de les 
obres, d`acord amb el compromís adquirit en el moment de la signatura del Contracte. 
   En general, la contracta determinarà l`ordre de realització dels diferents treballs, 
encara que la part facultativa, per raonaments de tipus tècnic, podrà estimar 
convenient la seva variació. 
   El Contractista General de l`obra haurà de donar facilitats a la resta de contractistes 
que intervinguin en els treballs de la mateixa (previ acord de les compensacions 
econòmiques entre ells), a l`hora de compartir sistemes auxiliars, subministrament 
d`energia elèctrica, etc ... En cas de litigi, tots hauran de sotmetre`s al que dictamini la 
Direcció Facultativa. 
   Si per motiu de qualsevol accident o imprevist de força major s`hagués d`ampliar el 
Projecte inicial, les obres no s`aturaran mentre es tramita el Projecte reformat. Cal fer 
constar que, en aquests cassos particulars, la contracta estarà obligada a dur a terme 
amb els seus mitjans (materials i de personal) el que ordeni la Direcció Facultativa en 
quant a enderrocs, apuntalaments o qualsevol altra obra de caràcter urgent. 
   Igualment, si per causa de força major o aliena a la voluntat del Contractista, aquest 
no pogués començar les obres, hagués de suspendre-les o senzillament no pogués 
complir amb els terminis prefixats, prèvia argumentació i sol·licitud per escrit d`una 
pròrroga, aquesta darrera podrà ser-li concedida per la part facultativa. 
   Tots els treballs s`hauran d`executar segons indicacions contingudes en el Projecte 
o modificacions/instruccions aprovades per la part facultativa, que per escrit s`hagin 
comunicat a la contracta; sempre que s`ajustin a les limitacions del pressupost. 
   El Contractista serà responsable de l`execució dels treballs contractats i dels 
defectes (per mala gestió, deficient qualitat dels materials o aparells col·locats) que 
apareguin en les instal·lacions entregades fins a la Recepció Definitiva de l`obra. Així 
doncs, si la part facultativa observa (en controls o assajos) vicis ocults o defectes en 
els treballs/materials/aparells en qualsevol moment del procés d`execució de l`obra, 
podrà ordenar l`execució de nou d`acord al contractat de les parts defectuoses, que 
evidentment aniran a càrrec de la contracta; si aquesta darrera no estima justa la 
decisió de la part facultativa, i es nega a executar-la, llavors serà la Propietat qui 
haurà de resoldre la qüestió. 
   La contracta serà lliure d`escollir els proveïdors de materials i aparells que estimi 
convenient, sempre que no es disposi el contrari en algun document del Projecte. De 
totes formes, estarà obligada a presentar a la part facultativa un llistat complert dels 
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materials i aparells que vulgui emprar en l`obra, on hi consti: la marca, la qualitat i la 
procedència de cadascun d`ells. 
   El transport i la gestió integral (emmagatzematge en lloc adequat, reciclatge o 
rebuig a abocador controlat) de materials procedents d`excavacions, enderrocs o 
restes d`obra no utilitzables anirà a càrrec del Contractista. Al mateix temps, totes les 
probes i assajos (i la seva repetició, en cas de resultat negatiu o de poques garanties) 
de materials i elements que intervinguin en l`execució de l`obra seran, igualment, a 
càrrec de la contracta. 
   En general, i sempre que no existeixin prescripcions al respecte en la documentació 
del Projecte, la Contracta executarà les obres d`acord a les instruccions dictades per 
la Direcció Facultativa; en el cas que aquesta darrera no intervingui (és a dir, en 
última instància), el Contractista haurà d`obrar d`acord a les regles i pràctiques que 
dicti la seva ètica professional (experiència pràctica acumulada). 
 
 5.3.4 –  Recepció i garanties. 
   La Direcció Facultativa comunicarà a la Propietat, 15 dies abans de la finalització de 
l`obra, la conveniència de fixar una data per a l`acte de Recepció Provisional. En 
aquest acte hi hauran d`estar presents: el Contractista, la Direcció Facultativa 
(enginyer/arquitecte) i la Propietat (podrà anar acompanyada per un tècnic); desprès 
del reconeixement acurat de les obres, s`alçarà la corresponent acta que haurà de 
ser signada per tots i cadascun dels presents (fent-se`n tantes còpies com a 
participants). Si les obres són admeses per totes les diferents parts, la Direcció 
Facultativa estendrà el corresponent Certificat Final d`Obra, començant just a partir 
d`aquest moment la garantia. En cas de que l`estat de les obres no sigui el correcte, 
es farà constar a l`acta de Recepció Provisional, indicant al Contractista les oportunes 
instruccions per arreglar els defectes observats i acordant un termini passat el qual es 
tornarà a repetir l`acte de Recepció Provisional de l`obra. Si en aqueta segona 
ocasió, el Contractista no ha complert amb les seves obligacions, es podrà rescindir 
el Contracte amb la corresponent pèrdua de la fiança. 
   Desprès de la Recepció Provisional de les obres, el representant de la part 
facultativa, juntament amb el Contractista o el seu representant, procediran a 
l`amidament definitiu dels treballs i la liquidació provisional de l`obra. La corresponent 
certificació emesa i signada per les tres parts servirà per l`abonament per part de la 
Propietat de la suma resultant (descomptant sempre la quantia retinguda inicialment 
en concepte de fiança). 
   La Direcció Facultativa haurà de facilitar a la Propietat tota la documentació final de 
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l`obra, amb les especificacions i continguts d`acord a la legislació vigent. 
   La garantia serà de 12 mesos, termini en el qual la Contracta haurà de corregir els 
possibles defectes d`obra observats i reparar les averies causades per aquests en el 
conjunt de la instal·lació. En tots els cassos, les despeses aniran al seu càrrec; si s`hi 
nega, la Propietat podrà executar aquestes obres amb càrrec sobre la fiança. De la 
mateixa forma, les despeses de conservació de la instal·lació durant el període de 
garantia (compresa entre les recepcions provisional i definitiva) aniran a càrrec de la 
Contracta. 
   El Contractista (instal·lador industrial) haurà d`entregar a la Propietat un document-
albarà en el qual quedi constància del subministrament de components, materials i 
manuals per a l`ús i manteniment de la instal·lació. Aquest document haurà d`estar 
signat per duplicat per ambdues parts, conservant cadascuna una còpia. Els manuals 
entregats al propietari, hauran d`estar redactats en alguna de les llengües oficials en 
la zona d`emplaçament de la instal·lació FV a efectes de facilitar la seva correcta 
interpretació. 
   D`acord amb el que s`estableix en el R.D. 1663/2000, el instal·lador haurà 
d`acreditar el carnet d`instal·lador electricista convencional (regulat per la MIE BT 040 
del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió), i complir els requisits que les diferents 
comunitats autònomes puguin exigir com a complementaris. 
   Anteriorment a la posada en servei dels elements principals de la instal·lació FV 
(mòduls, inversors, seguidors, comptadors, ...), aquests hauran d`haver superat les 
probes de funcionament en fàbrica, de les quals es redactarà un acta que serà 
adjuntada als corresponents certificats de qualitat. 
   Les probes a realitzar pel instal·lador, com a mínim hauran de ser les següents: 

- funcionament i posada en marxa de tots els sistemes. 
- probes d`engegada i aturada per a diferents instants de funcionament. 
- probes d`actuació dels elements i mesures de protecció, seguretat i 

alarma. 
- determinació de la potència real instal·lada. 

   Un cop finalitzades totes les diferents probes i la posada en marxa de la instal·lació, 
es passarà a la fase de la Recepció Provisional de la Instal·lació. Malgrat això, l`Acta 
de Recepció Provisional no es signarà fins haver comprovat que tots els sistemes i 
elements que formen part de la instal·lació hagin funcionat correctament durant un 
mínim de 240 hores seguides, en absència d`aturades causades per fallades o errors 
del sistema, i a més s`hagin complert els següents requisits: 

- entrega de tota la documentació citada en aquest plec. 
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- retirada de l`obra de tot el material sobrant. 
- neteja general de la instal·lació amb transport de les deixalles a 

l`abocador. 
   Durant tot aquest període, el proveïdor serà l`únic responsable de l`operació dels 
sistemes subministrats, i haurà de formar al personal d`operació de la instal·lació FV. 
   Tots els components subministrats, així com la instal·lació en el seu conjunt, estaran 
protegits enfront a defectes de fabricació, instal·lació o disseny per un garantia de tres 
anys (tret dels mòduls fotovoltaics, per als quals aquesta serà de 8 anys), a comptar a 
partir de la signatura de l`Acta de Recepció Provisional. 
   De tota manera, el instal·lador quedarà obligat a la reparació de posteriors fallades 
en el funcionament de la instal·lació que puguin produir-se, sempre i quan l`origen de 
les mateixes sigui degut a defectes ocults de disseny, construcció, materials o 
muntatge. En aquests cassos, el instal·lador queda obligat a la reparació total de les 
averies causades per la fallada en concret, sense cap càrrec. En qualsevol cas, i de 
forma general, haurà de sotmetre`s al que dictamini la legislació vigent referent als 
vicis ocults en les instal·lacions. 
   La Recepció Definitiva tindrà lloc passat el període de garantia, i de la mateixa 
manera (quant a la formalitat) que la Provisional. Igualment, si en el reconeixement de 
l`obra aquesta no es troba en condicions, la Recepció Definitiva s`ajornarà durant un 
termini acordat entre les diferents parts. Durant aquest temps, el Contractista haurà 
de posar l`obra (subjecta a una pròrroga de la garantia) en condicions de ser admesa, 
i de no ser així, la part contrària podrà rescindir el Contracte amb la pèrdua de la 
fiança dipositada inicialment. 
   A partir del moment de la Recepció Definitiva, la Contracta quedarà rellevada de 
tota responsabilitat sobre l`obra tret de les que poguessin derivar-se per vicis ocults. 
Recíprocament, aquesta darrera haurà de garantir a la Propietat enfront de possibles 
reclamacions de tercers, derivades d`incompliments en les seves obligacions 
econòmiques o de qualsevol altre tipus de disposicions legals relacionades amb 
l`obra. 
   En el cas que es rescindeixi el Contracte, el Contractista estarà obligat a:  
   - enretirar (en un termini raonable de temps) tota la maquinària, mitjans auxiliars, 
instal·lacions, etc ... de la seva propietat presents en l`emplaçament de l`obra. 
   - resoldre tots les subcontractes amb tercers que tingui contractats en l`obra. 
   - deixar l`obra en condicions de poder ésser reiniciada per una altra empresa. 
   Finalment, la part facultativa emetrà una Recepció Provisional dels treballs acabats 
totalment, mentre que per els restants (incomplerts però acceptables), s`efectuarà 
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una única Recepció Definitiva. 
 
   5.4 –  Condicions tècniques. 
 
 5.4.1 –  Generalitats. 
   La instal·lació haurà de ser executada per una empresa instal·ladora degudament 
acreditada per l`Administració competent. 
   Tots els materials a emprar en la present obra seran de primera qualitat i reuniran 
les condicions generals exigides en instal·lacions d`aquest tipus, segons disposicions 
vigents referents a materials. Igualment, els equips a instal·lar seran de primera 
qualitat, amb les corresponents proteccions degudament verificades, garantides pels 
fabricants i d`acord amb la legislació vigent (veure document 7, apartat 7.2). 
   Com a regla general s`haurà d`assegurar (com a mínim) un grau d`aïllament elèctric 
de tipus classe I, pel que fa tant a equips (mòduls i inversors) com a materials 
(conductors, caixes i armaris de connexió), exceptuant el cablejat de contínua que 
serà de doble aïllament. 
   La instal·lació incorporarà tots els elements i característiques necessàries per a 
garantir en tot moment la qualitat del subministrament elèctric. 
   El funcionament de les instal·lacions fotovoltaiques no podrà provocar averies a la 
xarxa, disminucions de les condicions de seguritat ni alteracions superiors a les 
admeses per la normativa que sigui aplicable (veure document 7, apartat 7.2). Així 
mateix, tampoc podrà originar condicions perilloses de treball pel personal de 
manteniment i explotació de la xarxa de distribució. 
   Els materials exposats a la intempèrie es protegiran contra l`acció dels agents 
ambientals, en particular contra l`efecte de la radiació solar i la humitat. 
   S`inclouran tots els elements necessaris de seguretat i proteccions, pròpies per a 
les persones i la instal·lació FV, assegurant la protecció davant de contactes directes i 
indirectes, curtcircuits, sobrecàrregues, etc ... 
   En tot el circuit de generació fins a l`equip de mesura no s`hi podrà intercalar cap 
altre element de generació diferent del fotovoltaic, ni d`acumulació o de consum. 
   Per motius de seguretat i operació dels equips, tots els indicadors o etiquetes dels 
mateixos estaran redactats en alguna de les llengües espanyoles oficials en el lloc 
d`emplaçament de la instal·lació. 
 
 5.4.2 –  Sistemes generadors fotovoltaics. 
   Tots els mòduls hauran de satisfer les especificacions UNE-EN 61215 per a mòduls 
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de silici cristal·lí, així com estar homologats per algun laboratori reconegut oficialment. 
   El mòdul fotovoltaic haurà de portar de forma clarament visible el model i nom (o 
logotip) del seu fabricant, així com la corresponent identificació individual o número de 
sèrie de fabricació. També haurà d`estar equipat de díodes de derivació, per tal 
d`evitar les possibles averies de les cèl·lules (i els seus circuits) per ombrejos parcials, 
i tindrà un grau de protecció IP65. 
   Els marcs laterals, si n`hi han, seran d`alumini o d`acer inoxidable. 
   Per a què un mòdul sigui acceptable, la seva potència màxima i corrent de 
curtcircuit reals (referides a les condicions estàndards) no podran diferir dels 
corresponents valors nominals de catàleg en un ±10%. 
   Serà rebutjat qualsevol mòdul que presenti defectes de fabricació, cops o taques en 
qualsevol part dels seus elements, així com falta d`alineació de les cèl·lules o 
bombolles a l`encapsulant. 
   Es valorarà positivament una elevada eficiència de les cèl·lules del mòdul. 
   L`estructura metàl·lica del generador es connectarà al terra. 
   Per motius de seguretat, i per a facilitar el manteniment i reparació del generador, 
s`instal·laran els elements necessaris (fusibles, interruptors, etc ...) per a la seva 
desconnexió, de forma independent (i en ambdós terminals), de cadascun dels 
ramals restants del generador. 
 
 5.4.3 –  Estructures de suport . 
   L`estructura suport dels mòduls haurà de resistir, amb els mòduls instal·lats, les 
sobrecàrregues degudes a l`efecte del vent i la neu, d`acord amb la normativa bàsica 
per a l`edificació NBE-AE-88. 
   El disseny de l`estructura i el sistema de fixació dels mòduls a la mateixa, permetran 
les necessàries dilatacions tèrmiques sense transmetre càrregues que puguin afectar 
a la integritat dels mòduls. De la mateixa forma, els punts de subjecció del mòdul 
seran suficients en número, tenint en compte l`àrea de recolzament i la posició 
relativa, de manera que no apareguin flexions en els mòduls fotovoltaics superiors a 
les permeses pel fabricant. 
   En el disseny de l`estructura es tindrà en compte la facilitat del muntatge i 
desmuntatge, així com la possible necessitat de substitució posterior d`elements. 
   L`estructura es protegirà superficialment contra l`acció dels agents ambientals. Tots 
els diferents forats per a la fixació dels mòduls es durant a terme abans del 
galvanitzat de l`estructura. 
   Els cargols de subjecció dels diferents mòduls a l`estructura seran d`acer 
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inoxidable, complint la norma MV-106; pel que fa a la resta de cargols de l`estructura, 
aquests podran ser galvanitzats (a l`igual que la pròpia estructura). 
   Els topalls de subjecció dels mòduls i la pròpia estructura no podran projectar 
ombres damunt la superfície de captació dels mòduls. 
 
 5.4.4 –  Inversors. 
   Seran del tipus adequat per a la connexió a la xarxa elèctrica; amb una potència 
d`entrada variable, per a ésser capaços d`extreure en tot moment la màxima potència 
que el generador fotovoltaic pugui proporcionar durant el dia. Les seves principals 
característiques seran les següents: 

- principi de funcionament: font de corrent. 
- autoconmutats. 
- seguiment automàtic del punt de màxima potència del generador. 
- no podran funcionar de manera aïllada (en illa). 

   Els inversors compliran amb les directives comunitàries de Seguretat Elèctrica i 
Compatibilitat Electromagnètica (ambdues hauran de ésser certificades pel fabricant), 
incorporant proteccions enfront a: 

- curtcircuits en alterna. 
- tensió de la xarxa fora de rang. 
- freqüència de la xarxa fora de rang. 
- sobretensions (mitjançant varistors o similars). 
- pertorbacions presents a la xarxa de tota mena (microtalls, polsos, 

defectes de cicles, absència o retorn de la xarxa, etc ...). 
   Cadascun dels inversors disposarà de la senyalització necessària per a la seva 
correcta operació, incorporant els controls que assegurin la seva adient supervisió i 
maniobra; com a mínim, disposarà dels següents controls manuals: 

- encesa i apagada general del inversor. 
- connexió i desconnexió de la interface ca (podrà ser extern). 

   Pel que fa referència a les seves característiques elèctriques, aquestes seran: 
   - l`inversor haurà de seguir entregant potència a la xarxa (de forma continuada) en 
condicions de irradiància solar un 10% superiors a les CEM. A mes, haurà de poder 
suportar pics de magnitud un 30 % superior a les CEM durant períodes de fins a 10 
segons. 
   - els valors de l`eficiència al 25% i 100% de la potència nominal de sortida hauran 
de ésser superiors al 90% i 92% respectivament (tenint en compte el transformador 
de sortida), per a inversors majors de 5 kW (connexió trifàsica a la xarxa). 
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   - l`autoconsum del inversor durant la nit haurà de ser inferior al 0,5% de la seva 
potència nominal. 
   - a partir de potències superiors al 10% de la nominal, el inversor haurà de 
connectar-se a la xarxa elèctrica de distribució i injectar la potència generada. 
   - el factor de potència de l`energia entregada a la xarxa de l`empresa distribuïdora 
haurà de ser el més proper possible a la unitat (en tots els cassos, superior a 0,95). 
   Els diferents graus de protecció mínims dels inversors segons el lloc d`instal·lació 
seran: IP 20 a l`interior d`edificis en llocs inaccessibles (IP 30 si és accessible) i IP 65 
a l`exterior o intempèrie. 
   Finalment, hauran de garantir el seu funcionament per a condicions ambientals de 
0÷40 ºC de temperatura i 0÷85% de humitat relativa. 
 
 5.4.5 –  Cablejat. 
   Els pols positius i els negatius de cada grup interconnectat de mòduls fotovoltaics 
es conduiran de forma separada i protegida d`acord a la normativa actualment vigent 
(veure document 7, apartat 7.2). 
   Els conductors seran de coure i hauran de tenir la secció adient per tal d`evitar 
caigudes de tensió i escalfaments. Concretament , i per a qualsevol condició de 
treball, els conductors de la part de contínua tindran caigudes de tensió inferiors al 
1,5%, mentre que les de la part d`alterna seran inferiors al 2% (referides sempre a la 
tensió la caixa de connexió). 
   Les línees (tant de contínua com d`alterna) hauran de tenir la longitud necessària 
per a no generar esforços en els diferents elements de la instal·lació, ni permetre la 
possibilitat de topada accidental per part del personal que transita normalment. 
   Tot el cablejat de contínua serà de doble aïllament, i adequat per a l`ús a la 
intempèrie, a l`aire o soterrat (d`acord amb la noma UNE 21123). 
 
 5.4.6 –  Connexió a la xarxa. 
   La instal·lació haurà de complir amb el que es dictamina en el R.D. 1663/2000 
(articles 8 i 9) referent a la connexió d`instal·lacions FV a la xarxa de baixa tensió 
(publicat al BOE, de 30 de setembre de 2000), així com amb l`esquema unifilar de la 
Resolució de la Direcció General de Planificació i Mines (de 31 de maig de 2001, 
BOE nº 148/2001). 
 
 5.4.7 –  Mesures. 
   La instal·lació haurà de complir amb el que es dictamina en el R.D. 1663/2000 
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(article 10) referent a mesures i facturació en instal·lacions FV connectades a la xarxa 
de baixa tensió. 
 
 5.4.8 –  Proteccions. 
   La instal·lació haurà de complir amb el que es dictamina en el R.D. 1663/2000 
(article 11) referent a les proteccions en instal·lacions FV connectades a la xarxa de 
baixa tensió, així com amb l`esquema unifilar de la Resolució de 31 de maig de 2001. 
   Per a connexions a la xarxa trifàsiques, les proteccions d`interconnexió de màxima i 
mínima freqüència (51 i 49 Hz respectivament) i de màxima i mínima tensió (1,1Um i 
0,85 Um respectivament) hauran de ésser per cada fase. 
 
 5.4.9 –  Posada a terra de les instal·lacions fotovoltaiques. 
   La instal·lació haurà de complir amb el que es dictamina en el R.D. 1663/2000 
(article 12) referent a les condicions de posada a terra en instal·lacions fotovoltaiques 
connectades a la xarxa de baixa tensió. 
   Totes les masses de la instal·lació FV (tant de la part de contínua com de la 
d`alterna) hauran d`estar connectades a una única terra, que serà independent de la 
del neutre de la companyia distribuïdora (d`acord amb el Reglament de Baixa Tensió). 
 
 5.4.10 –  Harmònics i compatibilitat electromagnètica. 
   La instal·lació haurà de complir amb el que es dictamina en el R.D. 1663/2000 
(article 13) referent als harmònics i la compatibilitat electromagnètica en instal·lacions 
fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió. 
 
 5.4.11 –  Etapes en el muntatge de la instal·lació. 
   Anteriorment a l`inici de les obres, s`haurà hagut de: arribar a un acord satisfactori 
amb l`empresa distribuïdora sobre el punt de connexió, fer la inscripció prèvia en el 
Registre de Productors d`Energia en Règim Especial (segons marca el R.D. 
436/2004, de 27 de març) i demanar la corresponent Llicència Municipal d`Obra. 
 
  5.4.11.1 –  Replanteig. 
   Com a qualsevol altra obra, a l`inici de la mateixa, s`haurà d ìndicar (plànol en mà) 
damunt el terreny: el moviment de terres, la ubicació de les fonamentacions per a les 
estructures de suport, les rases per al soterrament de les diferents línees, etc ... 
   5.4.11.2 –  Fonamentació. 
   Primerament es durà a terme el moviment de terres (i neteja general) necessari per 
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al condicionament del camp solar fotovoltaic. Un cop realitzada aquesta primera fase, 
es passarà a l`excavació de les sabates per a les estructures de suport dels mòduls 
(seguidors solars). Aquestes darreres hauran d`incorporar el forjat metàl·lic, tipus de 
formigó i plaques/estructures d`aferrament corresponents segons les característiques 
tècniques especificades pel fabricant del seguidor solar. Un cop transcorregut el 
temps necessari per l`enduriment de les fonamentacions del conjunt de sabates del 
camp, ja es podrà passar al muntatge de l`estructura de cadascun dels seguidors 
solars. 
 
  5.4.11.3 –  Muntatge de l`estructura. 
   El muntatge integral dels seguidors solars serà dut a terme per la pròpia empresa 
fabricant, o una altra empresa subcontractada per ella mateixa. L`estructura del 
seguidor haurà de permetre la posterior correcta fixació dels mòduls fotovoltaics per 
mitjà de plaques de fixament amb cargols. 
 
  5.4.11.4 –  Col·locació de mòduls i instal·lació elèctrica. 
   Un cop acabada la fase de muntatge dels seguidors solars, es procedirà a la 
col·locació dels mòduls solars fotovoltaics sobre aquests. Seguidament, es realitzarà 
la connexió elèctrica entre els diferents mòduls de cada seguidor solar, i d`aquests 
darrers, mitjançant canalització elèctrica soterrada, al inversor trifàsic de cada 
generador fotovoltaic en que s̀ ha dividit el camp solar. Cadascuna d`aquestes 
canalitzacions elèctriques (línees) haurà de complir amb els criteris d`escalfament i 
caigudes de tensió contemplats en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
(REBT), concretament en la seva instrucció tècnica MIE BT 07. 
   Pel que fa referència als diferents elements de protecció i comptadors de mesura, 
aquests s`hauran d`ajustar a les indicacions del R.D. 1663/2000 i els condicionants 
propis del disseny de la instal·lació (veure document 1). 
 
  5.4.11.5 –  Fi d`obra i posada en marxa. 
   Amb la finalització de totes les etapes descrites anteriorment, es podrà signar el 
contracte amb l`empresa distribuïdora i sol·licitar (per part del titular de la instal·lació) 
la inscripció definitiva en el Registre de Productors d`Energia Elèctrica en Règim 
Especial. 
   Finalment, es podrà efectuar la posada en marxa (amb les corresponents proves de 
verificació) de la instal·lació solar fotovoltaica connectada a la xarxa de distribució en 
baixa tensió. 
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   5.5 –  Condicions econòmiques. 
 
 5.5.1 –  Pagament de l`obra. 
   En el Contracte d`Obra s`haurà de concretar detalladament la forma i terminis en 
els quals es pagaran les obres. Tota liquidació parcial tindrà un caràcter provisional, 
restarà sotmesa a la corresponent liquidació final i no suposarà (en cap cas) la 
recepció de les obres que representi. 
   Un cop acabades dels obres es procedirà a la liquidació final, que s`efectuarà 
segons els criteris establerts en el Contracte. 
 
 5.5.2 –  Preus. 
   El Contractista haurà de presentar (en el moment de la formalització del Contracte) 
una relació de preus de les diferents unitats d`obra que composen el Projecte, els 
quals en cas de ser acceptats, tindran valor contractual i s̀ aplicaran en cas de 
possibles variacions respecte als del Projecte. Aquests preus unitaris sempre 
inclouran l`execució total de la unitat d`obra considerada, és a dir: tots els treballs 
(també els complementaris), materials, part proporcional d`impostos, càrregues 
laborals i altres despeses. 
   En el cas d`haver de realitzar-se unitats d`obra no previstes en el Projecte, s`haurà 
de fixar el seu preu entre el Contractista i la part facultativa abans de l`inici de l`obra, i 
presentar-se a la Propietat per a la seva acceptació (o no). 
 
 5.5.3 –  Revisió de preus. 
   En el corresponent Contracte d`Obra s`haurà d`establir clarament si el Contractista 
té dret a una possible revisió de preus, i la fórmula a aplicar-se per al seu càlcul. Per 
defecte, s`aplicaran criteris oficialment acceptats per aquest càlcul. 
 
 5.5.4 –  Penalitzacions. 
   Per retards no justificats en els terminis d`entrega de les obres, es podran establir 
taules de penalització, on s`hauran de tenir en compte les quantitats i demores 
prèviament fixades en el Contracte. 
 
 5.5.5 –  Modificacions del Projecte. 
   Si la Contracta (sense autorització de la part facultativa) optés per emprar 
materials/components de majors prestacions (o sobredimensionats) que els marcats 
en el Projecte, amb el corresponent import superior al fixat en el Pressupost, en cap 
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cas tindrà dret al pagament de la diferència respecte a l`estrictament contractat. 
 
 5.5.6 –  Fiança i sancions. 
   Donat l`import total de l`Obra, el Contractista haurà de dipositar una fiança un cop 
signat el corresponent Contracte d`Obra. Aquesta fiança serà retornada a la 
Contracta sempre que siguin aprovades la recepció i liquidació definitives de l`Obra, i 
s`acrediti l`absència de reclamacions contra Ella: per danys o perjudicis a tercers, per 
deutes amb el personal o proveïdors i per indemnitzacions derivades d`accidents 
ocorreguts durant la durada de les obres. 
   En cas de retard injustificat de l`Obra més enllà del termini fixat en el Contracte, 
l`Administració podrà aplicar una multa (per cada dia de retard) resultant de la relació 
entre l`import total de l`Obra i la durada prevista de la mateixa segons el Projecte. 
   Així mateix, per cada infracció o incompliment del Contracte, es podrà imposar una 
multa diària, sense que l`import total per sancions pugui superar el 50% del 
pressupost de l`Obra en qüestió. 
 
   5.6 –  Condicions administratives. 
 
 5.6.1 –  Antecedents. 
   La llei 54/1997, juntament amb la llei 66/1998, estableixen un nou marc per al 
funcionament del sistema elèctric espanyol i permeten que la producció d`energia 
elèctrica obtinguda a partir de fonts d`energies renovables pugui acollir-se al Règim 
Especial de producció d`energia elèctrica. Amb el R.D. 2818/98 (de 23 de desembre) 
es desenvolupen les condicions per acollir-se al Règim Especial i els ingressos que 
poden obtenir-se per la venda de l`energia elèctrica produïda. I finalment, amb el R.D. 
1663/2000 (de 29 de setembre), es determinen les condicions necessàries per a la 
connexió d`instal·lacions solars fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió. Aquest 
darrer és el que regula tot el procediment de connexió per injectar energia elèctrica a 
la xarxa, així com les relacions entre les diferents parts que intervenen (titular de la 
instal·lació solar fotovoltaica, la companyia elèctrica de distribució en BT i 
l`Administració competent). 
 
 5.6.2 –  Procediment de tramitació. 
   El procediment que s`indica tot seguit és vàlid per a qualsevol instal·lació solar 
fotovoltaica connectada a la xarxa elèctrica convencional de baixa tensió, amb una 
potència nominal no superior a les 100 kVA i una tensió nominal no superior a 1 kV. 
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  5.6.2.1 –  Tràmits amb l`elèctrica. 
   El titular de la instal·lació solar FV haurà de redactar un document tècnic bàsic on hi 
consti: nom i adreça del titular, punt proposat per a la connexió a la xarxa, 
emplaçament i característiques tècniques de la instal·lació (potència nominal/pic, tipus 
d`inversor, dispositius de protecció i seguretat, estimació anual d`energia injectada, 
esquema unifilar, etc ...). 
   Desprès, haurà d`entregar a la companyia elèctrica subministradora de la zona una 
còpia d`aquet document tècnic bàsic i fer una sol·licitud de les condicions tècniques 
del punt de connexió. La companyia distribuïdora, en un termini d`1 mes, haurà de 
respondre amb un altre document on es detallin les característiques d`aquest punt de 
connexió i mesura (podrà no coincidir amb el proposat pel titular, i també podran ser 
diferents el punt d`injecció i el de recepció d`energia elèctrica): tensió nominal màxima 
i mínima, potència de curtcircuit esperada, potència nominal màxima disponible, ... En 
cas de desacord entre ambdues parts, el titular podrà recórrer a l`Administració 
competent (Direcció General d`Indústria, Energia i Mines), que decidirà en un termini 
màxim de 3 mesos (segons article 20.2 del R.D. 2818/1998). 
   Acabada l`execució de la instal·lació solar FV per l`instal·lador autoritzat, el titular 
haurà de sol·licitar la verificació de l`escomesa de connexió a la xarxa de distribució 
(l`elèctrica disposa d`un termini d`1 mes), i pagar els drets de la mateixa segons 
s`estableix en el R.D. 3490/2000. 
   En cas de detectar-se alguna anomalia en la instal·lació, la distribuïdora haurà de 
comunicar-ho al titular de la mateixa, donant-li un termini raonable de temps per a la 
seva reparació. Si hi han discrepàncies entre titular i elèctrica sobre les anomalies 
observades per aquesta darrera, el titular podrà recórrer a l`Administració competent 
(Direcció General d`Indústria, Energia i Mines), que haurà de resoldre el litigi entre 
ambdues parts en el termini d`1 mes. 
   Un cop superades totes les proves en la instal·lació solar fotovoltaica de forma 
satisfactòria (inclosa la verificació dels equips de mesura, regulats per la MIE BT 015, 
amb l`emissió del corresponent certificat de compliment), l èmpresa distribuïdora 
autoritzarà la seva connexió i el titular haurà de sol·licitar a l`elèctrica la signatura del 
corresponent contracte de venda d`energia en Règim Especial (en un termini d`un 
més ha d`estar signat). Aquest contracte regularà les relacions tècniques i 
econòmiques entre ambdues parts, i s`haurà d`ajustar al model tipus establert per la 
Direcció General de Política Energètica i Mines (d`acord a l`article 17 del R.D. 
2818/1998). 
   L`empresa distribuïdora haurà de remetre a la Comissió Nacional de l`Energia, 
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durant el primer mes de cada nou any, una relació de les instal·lacions solars FV 
posades en servei al llarg de l`any anterior a la seva zona d`influència. 
 
  5.6.2.2 –  Tràmits amb l`Administració. 
   Un cop aconseguit l`acord entre el titular i la companyia distribuïdora, s`haurà de 
refer el document tècnic bàsic en forma de projecte tècnic definitiu, on s`inclogui 
definitivament la informació subministrada per l`empresa distribuïdora referent al punt 
de connexió a la xarxa pública, a més de tots els aspectes necessaris per el muntatge 
de la instal·lació solar FV. 
   Seguidament, el titular haurà de sol·licitar una autorització administrativa a 
l`Administració corresponent, la qual cosa (per instal·lacions de més de 100 kW o 
amb instal·lació de mitja tensió) pot arribar a superar àmpliament els 3 mesos. 
   El titular de la instal·lació solar FV haurà de sol·licitar a l`Administració competent la 
seva inclusió en el Règim Especial de producció d`energia elèctrica, i de forma 
automàtica, la seva inscripció prèvia en el Registre Administratiu d`instal·lacions de 
producció en Règim Especial (R.D. 436/2004, de 27 de març de 2004). Un cop signat 
el contracte entre el titular i l`elèctrica, s`haurà de sol·licitar la seva inscripció definitiva 
en aquest darrer registre i una autorització de posada en servei de la instal·lació (un 
termini d`1 més, aproximadament). 
   El titular haurà de sol·licitar (per escrit) una autorització d`ús del sòl per a l`activitat 
de la instal·lació, a l`Ajuntament corresponent; també haurà de comunicar l`obra a la 
Gerència d`Urbanisme del mateix Ajuntament. 
   El titular també s`haurà de donar d`alta de l`Impost d`Activitats Econòmiques (IAE) 
en el municipi on estigui ubicada la instal·lació. 
   El titular haurà de fer declaracions trimestrals (i l`anual corresponent) en el règim 
d`IVA (models 300 i 390, respectivament) derivades de l`activitat de venda d`energia 
elèctrica, i les corresponents liquidacions en concepte d`IRPF. 
 
  5.6.2.3 –  Tràmits amb el instal·lador. 
   Redactat el projecte tècnic definitiu, i amb la inscripció prèvia en el Registre de 
Productors d`Energia en Règim Especial, es podrà iniciar el muntatge de la 
instal·lació solar fotovoltaica per un instal·lador autoritzat. 
   Previ inici de les obres, l̀ empresa instal·ladora haurà de sol·licitar la corresponent 
llicència municipal d`obra. 
   Un cop acabades les obres, el instal·lador haurà d`emetre un butlletí de 
característiques principals de la instal·lació i de superació de totes les proves; per 
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això, prèvia comunicació a l`empresa elèctrica distribuïdora, s`haurà de connectar 
provisionalment la instal·lació solar FV a la xarxa de distribució per a la realització 
d`aquestes proves. 
 
 5.6.3 –  Obligacions del titular. 
   El titular de la instal·lació solar fotovoltaica serà responsable del manteniment de la 
instal·lació en perfectes condicions de funcionament, així com dels diferents aparells 
de protecció i interconnexió. L`empresa distribuïdora podrà proposar plans de 
verificació dels elements de les instal·lacions que puguin afectar a la regularitat i 
seguretat en el subministrament; seran duts a terme per elles mateixes, i sempre al 
seu càrrec. 
   Davant d`una averia o pertorbació important (afectació puntual a la xarxa de 
distribució motivant que el subministrament als usuaris no arribi als nivells de qualitat 
establerts) causada a la xarxa per la instal·lació, l`elèctrica podrà verificar la mateixa 
sense necessitat d`autorització prèvia de l`Autoritat competent. En cas que la 
instal·lació FV pertorbi de forma permanent el funcionament de la xarxa de distribució 
(incomplint els límits establerts de compatibilitat electromagnètica, de qualitat en el 
servei o qualsevol altre aspecte recollit a la normativa vigent), l`elèctrica ho haurà de 
comunicar al titular (que disposarà de 72 hores per reparar les deficiències 
observades). Si passat aquest termini la incidència continua, l`empresa distribuïdora 
podrà procedir a la desconnexió de la xarxa de la instal·lació, comunicant aquest fet a 
l`Administració competent. Per a la nova connexió a la xarxa de la instal·lació, en 
titular haurà de presentar (a l`elèctrica i a l`Administració) una justificació (signada per 
un tècnic competent o un instal·lador autoritzat) que descrigui la revisió efectuada. 
Com a sempre, en cas de desacord entre el titular de la instal·lació i l`empresa 
distribuïdora referent a l`existència i causa de les pertorbacions, podrà sotmetre`s el 
conflicte a la decisió de l`Administració competent (que haurà de resoldre en un 
termini d`1 mes). 
   En el cas particular que sigui la pròpia instal·lació solar fotovoltaica la que es vegi 
afectada per pertorbacions de la xarxa de distribució, s`aplicarà la normativa vigent 
referent a la qualitat en el servei (veure document 7, apartat 7.2). 
   El titular de la instal·lació FV haurà de disposar d`un mitjà de comunicació que posi 
en contacte, de forma immediata, els centres de control de la xarxa de distribució amb 
els responsables de les instal·lacions fotovoltaiques. 
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   5.7 –  Requeriments tècnics del contracte de manteniment. 
 
 5.7.1 –  Generalitats. 
   Es durà a terme un contracte de manteniment preventiu i correctiu de com a mínim 
tres anys de durada. Aquest contracte haurà d`incloure tots els elements de la 
instal·lació, amb les seves respectives feines de manteniment preventiu recomanades 
pels diferents fabricants. 
 
 5.7.2 –  Programa de manteniment. 
   L`objectiu d`aquest programa de manteniment és la definició de les condicions 
generals mínimes que s`hauran de seguir per l`adequat manteniment de la instal·lació 
solar fotovoltaica connectada a la xarxa. Per això, es defineixen dos plans d`actuació, 
que englobaran totes les operacions necessàries al llarg de la vida útil de la 
instal·lació per assegurar el seu funcionament, augmentar la producció i allargar la 
seva durada: 
   - pla de manteniment preventiu: operacions d`inspecció visual i verificació de les 
actuacions sobre la instal·lació (que hauran de mantenir dins dels límits acceptables 
les condicions de funcionament, prestacions, protecció i durada de la mateixa). 
Aquest manteniment preventiu inclourà una visita (com a mínim cada sis mesos) en la 
qual s`hauran de comprovar: 

- les proteccions elèctriques. 
- l`estat dels mòduls (verificació de l`estat de les connexions, ...). 
- l`estat del inversor (funcionament, pilots de senyalització, alarmes, ...). 
- l`estat mecànic de cables i terminals (inclosos cables de terra), pletines, 

transformadors, ventiladors/extractors, reafermaments de bornes, neteja, 
... 

   - pla de manteniment correctiu: operacions de substitució/reposició necessàries per 
assegurar que la instal·lació funciona correctament durant la seva vida útil. Els costos 
econòmics d`aquest manteniment correctiu formaran part de la quota anual del 
contracte de manteniment, podent restar excloses la mà d`obra i les reposicions 
d`equips sempre que el període de garantia s`hagi exhaurit. 
   En tots els cassos, el manteniment s`haurà de portar a terme per personal tècnic 
qualificat sota la responsabilitat de l`empresa instal·ladora. 
   Cada visita a la instal·lació haurà d`anar acompanyada d`un informe tècnic, en el 
qual quedi detallat l`estat de les instal·lacions i les possibles incidències observades. 
També s`hauran de registrar (en un llibre de manteniment) totes les operacions de 
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manteniment dutes a terme, així com la identificació del personal de manteniment que 
les ha realitzat (nom, titulació y autorització de l`empresa). 
   El propietari de la instal·lació podrà sol·licitar la visita del personal de manteniment 
(fora de les visites ja programades) sempre que ho cregui oportú, i per motius 
justificats (per exemple: averia en la instal·lació). 
 
 5.7.3 –  Garanties. 
   Deixant de banda qualsevol possible reclamació a tercers, la instal·lació serà 
reparada d`acord amb aquestes condicions generals si ha sofert una averia a causa 
d`un defecte de muntatge o de qualsevol dels seus components, sempre que hagi 
estat manipulada correctament segons el descrit en el manual d`instruccions. Aquesta 
garantia serà emesa a favor del comprador de la instal·lació, la qual cosa quedarà 
degudament justificada mitjançant el certificat de garantia (amb data la de la 
certificació de la instal·lació). 
   El proveïdor haurà de garantir la instal·lació durant un període mínim de 3 anys, per 
a tots els materials utilitzats i el procediment usat en el seu muntatge. Per als mòduls 
fotovoltaics, la garantia mínima serà de 8 anys. En el cas que s`hagués d`interrompre 
l`explotació de la instal·lació degut a responsabilitats del proveïdor, o a reparacions 
que s`hagin de dur a terme per a complir les estipulacions de la garantia, el termini 
d`aquesta darrera s`haurà d`allargar pel temps total que durin les interrupcions. 
   La garantia haurà d`incloure la reparació (o reposició) dels components i peces que 
puguin resultar defectuoses (així com la mà d`obra emprada en la 
reparació/reposició), durant el termini de vigència d`aquesta. Quedaran expressament 
incloses altres despeses tals com: temps de desplaçament, mitjans de transport, 
amortització de vehicles i eines, ports dels equips per la seva reparació al taller del 
fabricant, mà d`obra i materials per efectuar els ajustaments i reglatges necessaris pel 
funcionament correcte de la instal·lació de nou, ... Si en un termini raonable de temps 
el proveïdor incompleix aquestes obligacions derivades de la garantia, el posseïdor 
d`aquesta podrà (prèvia notificació escrita) fixar una data final pel compliment 
d`aquestes obligacions. En cas que el proveïdor no compleixi les seves obligacions 
abans d`aquesta data fixada, el propietari (comprador de la instal·lació) podrà (per 
compte i risc del proveïdor) portar a terme (per sí mateix o contractant a un tercer) les 
reparacions oportunes per la posada en funcionament de la instal·lació de nou. 
Aquest fet no podrà ocasionar cap perjudici en una posterior reclamació per danys i 
perjudicis en contra de l`actuació del proveïdor. 
   La garantia podrà ser anul·lada quan la instal·lació hagi estat reparada, modificada 
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o desmuntada (encara que només sigui en part) per persones alienes al proveïdor, o 
pels serveis d`assistència tècnica de fabricants que no hagin estat expressament 
autoritzats pel proveïdor, sempre i quan aquest darrer no hagi incomplert prèviament 
les seves obligacions i els terminis de la garantia. 
   Si el propietari detecta un defecte de funcionament a la instal·lació, ho haurà de 
comunicar al proveïdor; si aquest darrer considera que es tracta d`un defecte de 
fabricació d`algun component, ho haurà de comunicar al fabricant. 
   El proveïdor haurà d`atendre qualsevol incidència en un termini màxim d`una 
setmana, i la resolució de l`averia no podrà superar els 15 dies (sempre en absència 
de causes de força major degudament justificades). Totes aquestes averies les haurà 
de reparar el proveïdor en el lloc d`ubicació de la instal·lació; si algun component de 
la instal·lació no es pogués reparar in situ, aquest haurà d`ésser enviat al taller oficial 
designat pel fabricant per compte i càrrec del proveïdor. En tots els cassos, el 
proveïdor haurà d`intentar realitzar les reparacions o reposicions de peces amb la 
major brevetat possible (un cop rebut l`avis de l`averia), però no es responsabilitzarà 
dels perjudicis causats per la demora en aquestes actuacions sempre que aquesta 
sigui inferior als 15 dies naturals. 
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   6.1 –  Objectiu. 
   El present estudi de seguretat i salut desenvolupa la metodologia específica 
referent a la seguretat i salut laboral en l`execució de les obres de construcció del 
camp solar  fotovoltaic situat als Monegros (Saragossa), i es redacta d'acord amb allò 
que disposa el R. D. 1627/1997 (de 24 d`octubre) sobre les disposicions mínimes de 
seguretat i salut laboral a les obres. 
 
   6.2 –  Prescripcions generals. 
   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 R. D. 1627/1997 de 24 d òctubre, pel qual 
s`estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de nova 
construcció. 
   En base a l`article 7, el Contractista haurà 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. 
   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. 
   En cas d`algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que 
sigui lleu i l`assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el responsable de 
seguretat del contractista realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus 
humà i de condicions de treball que hagin possibilitat l`accident. De tot plegat, se 
n`haurà de redactar el corresponent informe que es presentarà a la Direcció 
Facultativa de l`obra, com a molt tard el dia següent a l`accident. En aquest informe 
s`hi especificarà: 
   - nom de l`accidentat, categoria professional i empresa per a la qual treballa. 
   - hora, dia i lloc de l`accident, descripció de l`accident i causes de tipus personal. 



Camp solar FV de 5 MW                                                                              Pla de seguretat i salut 
 

- 124 - 

   - causes de tipus tècnic i mesures preventives per evitar que es repeteixi. 
   - dates límits de realització de les mesures preventives. 
   La Direcció Facultativa i el coordinador de seguretat, podran aprovar l`informe o 
exigir l`adopció de noves mesures complementàries no indicades a en aquest. 
   El compliment de les prescripcions generals de seguretat, en cap cas podrà anar en 
detriment de la subjecció a les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i 
rang superior, ni podrà eximir del seu compliment. 
   Cada contractista haurà de portar un control de les revisions de manteniment 
preventiu i manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d`obra. 
   Igualment, es recorda que segons l`article 15, 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. Aquesta comunicació 
d`obertura del centre de treball 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-
ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al Contractista, subcontractistes 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 (segons 
article 11). 
   Per altra banda, l`article 10 estableix que s`aplicaran els principis d`acció preventiva 
recollits en l`article 15 de la llei de Prevenció dels Riscos Laborals (llei 31/1995, de 8 
de novembre) durant l`execució de l`obra, i en particular, en les següents activitats: 
   - el manteniment de l`obra en bon estat d`ordre i neteja. 
   - l`elecció de l`emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d`accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació. 
   - la manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
   - el manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l`execució de l`obra, amb objecte de 
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 
   - la delimitació i condicionament de les zones d`emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 
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   - la recollida dels materials perillosos utilitzats. 
   - l`emmagatzematge i l`eliminació o evacuació de residus i runes. 
   - l`adaptació en funció de l`evolució de l`obra del període de temps efectiu que 
s`haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball. 
   - la cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
   - les interaccions i/o incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat 
que es realitzi a l`obra o prop de la mateixa. 
   La relació de principis d`acció preventiva establerts a l`article 15 de la citada llei 
31/95 són els següents: 
   1) El Contractista aplicarà les mesures que integrin el deure general de la 
prevenció, d`acord amb els següents principis generals: 

- evitar riscos. 
- avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
- combatre els riscos a l`origen. 
- adaptar el treball a la persona; en particular, amb el que respecta a la 
concepció dels llocs de treball, l`elecció dels equips i els mètodes de treball i 
de producció, per tal de reduir el treball monòton, repetitiu i els efectes del 
mateix sobre la salut. 
- tenir en compte l`evolució de la tècnica. 
- substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 
- planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 
l`organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals en el treball. 
- adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 
- donar les degudes instruccions als treballadors. 

   2) La Contracta haurà de tindre en consideració les capacitats professionals dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d`encomanar les feines. 
   3) El Contractista adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les 
zones de risc greu i específic. 
   4) L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva 
aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud 
dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar, 
i no existeixin alternatives més segures. 
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   5) Es podran concertar pòlisses d`assegurances que tinguin com a finalitat garantir, 
com a àmbit de cobertura, la previsió de riscos derivats del treball, de l`empresa 
respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i 
de les societats cooperatives respecte dels sues socis, l'activitat dels quals consisteixi 
en la prestació del seu treball personal. 
 
   6.3 –  Identificació dels riscos. 
   Sense perjudici de les disposicions mínimes aplicables a l`obra, pel que fa 
referència a seguretat i salut, establertes en l`annex IV del R. D. 1627/1997 de 24 
d`octubre, s`enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d`obra, 
tot i considerant que alguns d`ells es poden donar durant tot el procés d`execució de 
l`obra (o bé,  ser aplicables a d`altres feines). 
   S`haurà de tenir especial cura en els riscos més habituals a les obres, com ara: 
caigudes, talls, cremades, erosions i cops. També s`haurà d`adoptar, en tot moment, 
la postura més adient pel treball que s`està realitzant. 
   A més, s`hauran de tenir en compte les possibles influències d`estructures veïnes, i 
tenir cura de minimitzar en tot moment el risc d`incendi. 
   Igualment, els riscos relacionats en els següents apartats, s`hauran de tenir en 
compte pels previsibles treballs posteriors de reparació, manteniment, etc ..., en la 
instal·lació. 
 
 6.3.1 –  Mitjans i maquinària. 
   - atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades, ... 
   - interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas, ...). 
   - desplom i/o caiguda de maquinària d`obra (sitges, grues, ...). 
   - riscos derivats del funcionament de grues. 
   - caiguda de la càrrega transportada. 
   - generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- caigudes des de punts alts i/o des d`elements provisionals d`accés (escales, 
plataformes, ...). 

   - cops i ensopegades. 
   - caiguda de materials, rebots, ... 
   - ambient excessivament sorollós. 
   - contactes elèctrics directes o indirectes. 
   - accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
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 6.3.2 –  Treballs previs. 
   - interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas, ...). 

- caigudes des de punts alts i/o des d`elements provisionals d`accés (escales, 
plataformes, ...). 

   - cops i ensopegades. 
   - caiguda de materials, rebots, ... 
   - sobreesforços per postures incorrectes. 
   - bolcada de piles de materials o palets. 

- riscos derivats de l`emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques, ...). 

   - fallida d`estructures auxiliars o de recolzament. 
   - talls i punxades. 
   - afeccions a la pell (al·lèrgies i picades d`animals). 
   - contactes amb materials agressius. 
   - atropellaments (falses maniobres de maquinària mòbil) i caigudes de persones. 
 
 6.3.3 –  Moviments de terres i excavacions. 
   - interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas, ...). 
   - generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics (risc d`inhalació). 

- caigudes des de punts alts i/o des d`elements provisionals d`accés (escales, 
plataformes, ...). 

   - cops i ensopegades. 
   - despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques. 
   - caiguda de materials, rebots, ... 
   - ambient excessivament sorollós. 
   - desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 
   - desplom i/o caiguda d`instal·lacions pròximes. 
   - accidents derivats de condicions atmosfèriques adverses. 
   - sobreesforços per postures incorrectes. 
   - riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar. 
 
 6.3.4 –  Fonamentacions. 
   - interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum,gas, ...). 
   - projecció de partícules durant els treballs. 

- caigudes des de punts alts i/o des d`elements provisionals d`accés (escales, 
plataformes, ...). 
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   - contactes amb materials agressius. 
   - talls i punxades. 
   - lesions als ulls (esquitxades a la cara) /mans per contacte amb el morter. 
   - cops i ensopegades. 
   - caiguda de materials, rebots, ... 
   - ambient excessivament sorollós. 
   - desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 
   - desplom i/o caiguda d`instal·lacions properes. 
   - despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques. 
   - contactes elèctrics directes o indirectes. 
   - sobreesforços per postures incorrectes. 
   - fallides d`encofrats. 
   - fallides de recalçaments i falques en general. 
   - generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
   - bolcada de piles de material o palets. 

- riscos derivats de l`emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques, ...). 

   - atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades, ... 
   - accidents derivats de condicions atmosfèriques adverses. 
 
 6.3.5 –  Instal·lacions elèctriques. 
   - topades contra objectes. 
   - ferides a les mans/ulls (per projecció en deflagracions o explosions). 
   - cremades per contacte amb punts calents. 
   - cremades per explosions o incendis. 
   - contactes elèctrics directes amb parts en tensió (diferents tipus de corrents). 
   - contactes elèctrics indirectes (defectes d`aïllament, sobretensions, etc ...). 
 
 6.3.6 –  Treballs que impliquen riscos especials. 
   1) treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 
des d`una altura, per les particulars característiques de l`activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l`entorn del lloc de treball. 
   2) treballs en els quals l èxposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d`especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors 
sigui legalment exigible. 
   3) treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica 



Camp solar FV de 5 MW                                                                              Pla de seguretat i salut 
 

- 129 - 

obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades. 
   4) treballs en la proximitat de línies elèctriques d`alta tensió. 
   5) treballs que exposin a risc d`ofegament per immersió. 
   6) obres d`excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 
terres subterranis. 
   7) treballs que impliquin l`ús d`explosius. 
   8) treballs que requereixin muntar i/o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
   6.4 –  Mesures de prevenció i protecció. 
   Com a criteri general, s`haurà de donar prioritat a les proteccions col·lectives en 
front a les individuals. 
   A més, s`hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la 
maquinària i les eines de treball. D`altra banda, els medis de protecció hauran d`estar 
homologats segons la normativa vigent. 
   Igualment, les mesures relacionades en els següents apartats, s`hauran de tenir en 
compte pels previsibles treballs posteriors de reparació, manteniment, etc ..., en la 
instal·lació. 
 
 6.4.1 –  Condicions dels mitjans de protecció. 
   Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva 
(SPC) tindran fixat un període de vida útil. 
   Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d`una 
determinada peça o equip, aquesta s`haurà de reposar, independentment de la 
durada prevista o de la data de lliurament. 
   Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses 
pel fabricant, seran reposades immediatament. 
   L`ús d`una peça o d`un determinat equip de protecció mai podrà representar un risc 
per si mateix. 
 
 6.4.2 –  Sistemes de protecció col·lectiva (SPC). 
   La relació de mesures i/o mètodes de prevenció i protecció col·lectiva en front als 
diferents riscos identificats anteriorment, serà la següent: 
   - en tot moment s`hauran de mantenir les zones de treball senyalitzades, netes, 
ventilades, endreçades i amb el correcte grau d`il·luminació. 
   - en cap cas, es faran servir com a conductor neutre o de connexió a terra les 
xarxes de conductes de fontaneria o calefacció ja instal·lades. 
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   - organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 
feines i circulacions dins l`obra. 
   - senyalització adient de les zones de perill (senyal de “ risc elèctric” ) i/o treball. 
   - preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l`interior 
de l`obra com en relació amb els vials exteriors. 
   - deixar una zona lliure a l`entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
d`obra. Aquesta haurà de disposar de: senyal acústica i lluminosa d`avís de marxa 
enrere, extintor i cabina amb pòrtic antibolcada. 
   - immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega. 
   - no es podrà apilar cap tipus de material a menys de 1,5 m dels talussos. 
   - respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 
   - els elements de les instal·lacions hauran d`estar amb les seves proteccions 
aïllants, i compliran amb les condicions exigides per a instal·lacions a la intempèrie. 
   - fonamentació correcta de la maquinària d`obra. 
   - el muntatge de grues serà dut a terme per una empresa especialitzada, amb 
revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d`acció, la 
frenada, el blocatge, etc ... Hauran de disposar de senyals acústiques i visuals. 
   - revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d`obra, així com de la 
instal·lació elèctrica, comprovant les connexions (absència de puntejats) i l`eficiència 
de les proteccions. 
   - sistema de rec que impedeixi l`emissió de pols en gran quantitat. 
   - la maquinària de l`obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de 
fàbrica, o bé les adaptacions millorades amb l`aval d`un tècnic responsable que en 
garanteixi la seva operativitat funcional preventiva. 
   - tota la maquinària elèctrica que s`usi a l`obra, haurà de  tenir connectades les 
carcasses dels motors i els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s`instal·laran les 
piquetes de terra necessàries. 
   - les connexions i desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions, les haurà 
de fer sempre l`electricista de l`obra. 
   - queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines 
en funcionament. 
   - comprovació de l`adequació de les solucions d`execució a l èstat real dels 
elements (subsòl, instal·lacions veïnes, etc ...). 
   - comprovació d`apuntalaments, condicions d`estrebats, pantalles de protecció en 
les rases i l`estat d`altres mitjans auxiliars a l`inici de la cada jornada de treball. 
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   - utilització de paviments antilliscants (graves i àrids diversos). 
   - col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
   - ús d`escales de mà, plataformes mecàniques de treball i bastides per l`accés a 
llocs de certa altura. 
   - utilització de sistemes d`il·luminació adients (en cas de treballs durant la nit), que 
en tot moment proporcionin la visibilitat suficient a la totalitat de les zones de treball i 
circulació. 
   - en el cas d`elevació d`estructures o materials, on la grandària o forma dels quals 
pugui motivar situacions de risc, s`hauran de guiar/acompanyar amb cables o cordes 
de retinguda adients. 
   - les zones de pas sobre les excavacions de fonaments o rases, s`hauran de fer 
mitjançant passeres amb baranes a ambdós costats. En cas d`interrupció del procés 
constructiu, s`hauran de tapar les excavacions de rases i pous obertes. 
   - la instal·lació haurà de disposar de sistemes: de protecció contra contactes 
elèctrics directes (recobriment aïllant de parts actives, barreres o evolvents, distàncies 
de seguretat o interruptors diferencials), de protecció contra contactes elèctrics 
indirectes (equips de classe II, connexió equipotencial local, separació elèctrica de 
circuits o interruptors diferencials) i de protecció contra llamps/electricitat estàtica 
(terres i varistors o descarregadors de sobretensions). 
 
 6.4.3 –  Equips de protecció individual (EPI). 
   La relació de mesures i/o mètodes de prevenció i protecció individual en front als 
diferents riscos identificats anteriorment, serà la següent: 
   - cada contractista haurà de portar el control de lliurament dels equips de protecció 
individual (EPI) de la totalitat del seu personal que intervé a l`obra. 
   - utilització de caretes antipols, guants de cuir i ulleres homologades contra la pols 
i/o projecció de partícules. 
   - utilització de calçat de seguretat (botes amb puntera metàl·lica, sola antilliscant i 
aïllants) i granota de treball, homologats per la CE. 
   - utilització de casc, guants de protecció i altres eines manuals dielèctriques (de 
mànecs aïllants), totes i cadascuna d`elles homologades per la CE. 
   - a totes les zones elevades on no hi hagin sistemes fixes de protecció (baranes o 
dispositius equivalents), caldrà establir punts d`ancoratge segurs per poder subjectar-
hi el cinturó/arnés de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. 
   - utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius, i minimitzar el risc de talls i punxades. 
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   - utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 
sorollosos. 
   - utilització de guants d`alta sensibilitat (de tafilet), amb maniguets llargs 
incorporats, per a tasques de manteniment elèctric en baixa tensió. 
   - ús de comprovador/discriminador de presència de tensió a les connexions, calçat 
dielèctric, guants aïllants per treball en tensió,  jaquetes ignífugues, ulleres 
lleugerament acolorides, etc ..., en maniobres de tipus elèctric. Les proves que 
s`hagin de realitzar amb tensió, s`hauran de dur a terme desprès de la corresponent 
comprovació dels circuits (continuïtats), l`aïllament i l`operativitat de les proteccions de 
la instal·lació. 
   - el personal que manipuli el formigó, haurà d`anar equipat d`ulleres panoràmiques, 
guants i botes de goma (amb puntera metàl·lica); el personal que manipuli ferro 
d`armar, s`haurà de protegir amb guants antitall i espatlleres. 
   - en tots els cassos, s`haurà de dotar als treballadors dels elements de protecció 
que (segons normativa aplicable) corresponguin a les diferents condicions de treball. 
 
 6.4.4 –  Mesures de protecció a tercers. 
   - tancament (de 2 m d`alçada), senyalització i enllumenat de l`obra. En cas que el 
tancament envaeixi alguna calçada, s`haurà de preveure un passadís protegit (i amb 
senyals de perill òptiques, i lluminoses per a la nit) pel pas de vianants/vehicles. 
Aquest tancament haurà d`impedir que persones alienes a l`obra puguin entrar en 
ella. 
   - preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l`interior de l`obra com en 
relació amb els vials exteriors. 
   - immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega. 
   - comprovació de l`adequació de les solucions d`execució a l èstat real dels 
elements (subsòl, instal·lacions veïnes, etc ...). 
 
   6.5 –  Risc elèctric en instal·lacions de BT. 
   Segons el que es defineix en el R.D. 614/2001 (de 8 de juny), sobre disposicions 
mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors en front al risc 
elèctric, aquest darrer s`haurà d`entendre com el risc originat per la pròpia energia 
elèctrica. Així doncs, quedaran específicament inclosos els següents riscos: 
   - xoc elèctric per contacte amb elements en tensió (contacte elèctric directe), o amb 
masses metàl·liques posades de forma accidental en tensió (contacte elèctric 
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indirecte). 
   - cremades per xoc elèctric, o per arc elèctric. 
   - caigudes o cops com a conseqüència de xoc o arc elèctric. 
   - incendis o explosions originades per l`electricitat. 
   La Contracta haurà d`adoptar en tot moment les mesures necessàries per a que de 
la utilització o presència de l`energia elèctrica en els llocs de treball, no se`n puguin 
derivar riscos per a la salut i seguretat dels treballadors, o (si això no fos possible) per 
a que aquests es redueixin al mínim. 
 
 6.5.1 –  Treballs sense tensió. 
   Inclouran tots els treballs en la instal·lació que es duguin a terme desprès d`haver 
pres totes les mesures necessàries per a mantenir-la sense tensió. Totes aquestes 
operacions i maniobres per a deixar sense tensió la instal·lació, així com la posterior 
reposició de la mateixa (un cop acabats els treballs), hauran de ser executades per 
treballadors autoritzats. 
   Un cop identificada la zona i els elements de la instal·lació on s`hauran de realitzar 
els treballs, la seqüència de passos a seguir serà: 
   - desconnectar aquesta part concreta. 
   - prevenir qualsevol possible realimentació. 
   - verificar l`absència de tensió. 
   - posar a terra i en curtcircuit. 
   - adoptar mesures de protecció en front a elements propers en tensió, i disposar la 
senyalització de seguretat per a delimitar la zona de treball. 
   Un cop completats aquests 5 passos, s`autoritzarà l`inici dels treballs sense tensió 
en la part de la instal·lació que s`acaba d`aïllar de totes les fonts d`alimentació. Els 
condensadors i altres elements de la instal·lació que mantinguin tensió desprès 
d`aquesta desconnexió, s`hauran de descarregar mitjançant els dispositius adients. 
Tots els dispositius de maniobra utilitzats per desconnectar la instal·lació, hauran 
d`assegurar-se contra qualsevol possible reconnexió, preferentment per bloqueig 
mecànic del mecanisme de maniobra, col·locant-se la corresponent senyalització per 
prohibir la seva maniobra durant el temps que triguin els treballs a realitzar. Quan 
sigui necessària una font d`energia auxiliar per a la maniobra d`un dispositiu de tall, 
aquesta posteriorment haurà de desactivar-se o s`haurà d`actuar sobre elements de 
la instal·lació de tal forma que la separació entre el dispositiu i la font quedi 
assegurada. Igualment, si per a la desconnexió s`empren dispositius de 
telecomandament, s`haurà d`impedir la seva posterior maniobra errònia. 
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   L`absència de tensió s`haurà de verificar en tots els elements actius de la 
instal·lació més pròxims a la zona de treball. Tots i cadascun dels diferents dispositius 
i/o mètodes per a la verificació de l`absència de tensió, hauran de garantir la 
protecció del treballador contra el risc elèctric. 
   La posada a terra i en curtcircuit de les parts de la instal·lació on es vagi a treballar, 
haurà d`evitar que per inducció o altres circumstàncies, pugui aquesta accidentalment 
adquirir tensió. Els equips/dispositius de posada a terra i en curtcircuit (amb seccions 
adients al corrent de curtcircuit en aquell punt de la instal·lació) hauran de connectar-
se primerament a la presa de terra, i seguidament als diferents elements a posar a 
terra; també hauran de ser visibles des de la zona de treball (la qual cosa, obliga a 
que aquestes connexions a terra s`hagin de col·locar tant pròximes a la zona de 
treball com es pugui). Igualment, s`hauran d`adoptar les precaucions adients per a 
garantir que les preses de terra romanguin correctament connectades durant el temps 
de durada dels treballs. En cas d`haver-se de desconnectar per a la realització de 
mesures o assajos, s`hauran d àdoptar les mesures preventives addicionals que 
corresponguin en cada cas concret. 
   La nova reposició de la tensió en la instal·lació es durà a terme un cop: s`hagin 
acabat els treballs, s`hagin enretirat tots els treballadors que no resultin 
indispensables i s`hagin recollit de la zona de treball les eines i equips utilitzats. 
Aquest procés de reposició de la tensió es dividirà en les següents etapes: 
   - enretirada de les proteccions addicionals col·locades, així com de la senyalització 
que delimita la zona de treball. 
   - enretirada de la posada a terra i en curtcircuit. 
   - desbloqueig i/o enretirada de la senyalització (de prohibició de maniobra) en els 
dispositius de tall de la instal·lació. 
   - connexió de nou dels circuits per a l`establiment de la tensió nominal. 
   Des del moment concret en que s`hagin dut a terme la totalitat d`aquestes etapes, 
es considerarà novament en tensió la part de la instal·lació afectada pels treballs, i 
per tant, es donarà per acabada la fase de treball sense tensió. 
 
 6.5.2 –  Treballs amb tensió. 
   S`entendran com els treballs en la instal·lació durant els quals el treballador entra 
en contacte directe amb elements en tensió, o entra en la zona de perill (espai al 
voltant d`un element en tensió en el qual la presència d`un treballador desprotegit 
suposa un risc greu i imminent de contacte directe o establiment de l`arc, tenint en 
compte els moviments normals que pot efectuar aquest treballador sense desplaçar-
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se), ja sigui per mitjà d`alguna part del seu cos o a través de les 
eines/equips/dispositius/materials que estigui manipulant. No es consideraran com a 
tals: les maniobres, mesures, assajos, verificacions i altres. 
   Aquests treballs en tensió hauran de ser duts a terme per personal qualificat, 
seguint un procediment prèviament estudiat i, quan la seva complexitat/novetat ho 
requereixi, hauran de ser primerament assajats sense tensió. En cas de que aquests 
treballs en tensió s`hagin de realitzar en emplaçaments de difícil comunicació (per 
l`orografia o altres circumstàncies), hauran de ser executats en presència de al 
menys dos treballadors amb formació en matèria de primers auxilis. En tots els 
cassos, el mètode de treball emprat i els equips/materials utilitzats hauran 
d`assegurar la protecció del treballador en front al risc elèctric, garantint (en 
particular), que el treballador no pugui entrar accidentalment en contacte directe amb 
un altre element a un potencial de valor diferent al seu. Igualment, tots aquests 
equips i/o materials de protecció s`hauran d`ajustar a la normativa específica que els 
sigui d`obligada aplicació. 
   Els treballadors hauran de disposar de suports sòlids i estables, que els permeti 
tenir les mans lliures, i d`una il·luminació que els permeti realitzar el seu treball en 
condicions de visibilitat adequada. En cap cas estarà permès que aquests 
treballadors portin al damunt objectes conductors tals com: polseres, rellotges, 
cadenes o cremalleres metàl·liques, que puguin entrar accidentalment en contacte 
amb elements en tensió. 
   La zona de treball haurà de ser senyalitzada i/o delimitada adequadament, sempre 
que hi hagi la possibilitat de que altres treballadors (o persones alienes) penetrin en 
aquesta zona, podent accedir a parts en tensió. 
   Les mesures preventives que s`adoptin per a la realització d`aquests treballs a 
l`exterior (intempèrie), hauran de tenir en compte les possibles condicions ambientals 
desfavorables, de forma que el treballador quedi protegit en tot moment; els treballs 
s`aturaran i/o ajornaran en cas de tempesta, pluja, vent fort, nevades o qualsevol altra 
condició ambiental desfavorable que dificulti la visibilitat o manipulació de les eines. 
En instal·lacions interiors directament connectades a línees aèries elèctriques, els 
treballs s`hauran d`aturar en cas de tempesta. 
 
 6.5.3 –  Mesures contra contactes directes. 
   Per a la protecció de les persones en front al risc de contactes directes, s`hauran 
d`adoptar una o vàries de les següents mesures: 
   - protecció per allunyament: es fixaran unes distàncies de seguretat per tal d`evitar 
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tot possible contacte fortuït del personal, que habitualment circula per les 
instal·lacions, amb parts actives de la mateixa. Per això, s`hauran de tenir en compte: 
tots els possibles moviments de parts actives no aïllades, zones de pas habitual del 
personal, tasques de manteniment (caigudes d`eines) i altres possibles situacions. 
   - protecció per aïllament: les parts actives de la instal·lació hauran d`estar 
recobertes amb l`aïllament adequat, que conservi les seves propietats durant la seva 
vida útil, i que limiti el corrent de contacte a un valor sense perill per a la salut del 
personal. 
   - protecció mitjançant obstacles: en aquest cas, es tracta de col·locar elements que 
impedeixin tot possible contacte accidental amb parts actives de la instal·lació. La 
seva eficàcia haurà d`estar garantida per la naturalesa, extensió, disposició, 
resistència mecànica i propietats aïllants d`aquests elements/obstacles. En tots els 
cassos, quedarà prohibit saltar-se la protecció mitjançant obstacles, sense abans 
haver posat fora de tensió les parts conductores; si existeixen raons de força major, 
s`hauran d`adoptar totes les mesures de seguretat pròpies del treball amb tensió. 
 
 6.5.4 –  Mesures contra contactes indirectes. 
   Per a la protecció de persones contra el risc de contacte amb masses metàl·liques 
posades accidentalment sota tensió, aquestes darreres hauran d`estar posades a 
terra, i a més, s`haurà d`adoptar algun dels dispositius de seguretat enumerats més 
avall. Referent a la posada a terra d`aquestes masses metàl·liques, caldrà tenir en 
compte el següent: 

- les masses metàl·liques de la instal·lació hauran d`estar unides elèctricament a 
una presa de terra o a un conjunt de preses de terra interconnectades. 

- el circuit de posada a terra haurà de ser: continu, permanent, tenir la capacitat 
de càrrega necessària per a la conducció del corrent de derivació i una 
resistència de valor apropiat. 

- els valors d`aquestes resistències de terra hauran d`estar en concordança amb 
el llindar de la tensió de seguretat aplicable i els dispositius de tall seleccionats, 
a efectes d`evitar potencials perillosos a les masses metàl·liques respecte al 
terra o altres masses veïnes. 

   Com ja s`ha mencionat anteriorment, a més de la posada a terra de les masses 
metàl·liques de la instal·lació, aquesta haurà de disposar d`algun (com a mínim un 
d`ells) dels dispositius de protecció següents: 
 dispositius de protecció activa: actuaran de forma automàtica davant l`existència 
de qualsevol defecte, posant fora de servei la part avariada de la instal·lació. Podran 
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ser de diferents tipus: 
   - relés de tensió: controlaran la tensió en les masses de la instal·lació respecte a 
una terra de referència, actuant quan el potencial de la massa sigui igual o superior a 
una tensió de seguretat prèviament ajustada. 
   - relés de corrent residual o diferencials: protegiran a les persones (i també a la 
instal·lació) de qualsevol derivació a terra, actuant quan el valor d`aquest corrent de 
fuga a terra sigui igual o superior al valor de calibratge (300 mA o 30 mA, segons la 
seva sensibilitat), independentment de la seva naturalesa o origen, i en un temps no 
superior als 0,03 segons. 
 dispositius de protecció passiva: impediran que una persona entri en contacte amb 
dues masses o parts conductores (a l`hora), amb diferències de potencial perilloses. 
En aquest cas, es podran adoptar les següents mesures: 
   - separació física de parts que puguin assolir diferents potencials, per tal de fer 
impossible el contacte (directament, o per mitjà d`estris d`ús habitual) simultani de les 
mateixes per una persona. 
   - interconnexió de masses o parts conductores, per tal d`eliminar les diferències de 
potencial perilloses entre elles. 
   - aïllament material de masses o parts conductores amb les quals una persona 
pugui entrar en contacte. 
   - separació galvànica dels circuits (les fonts respecte als consums) per mitjà de 
transformadors o grups convertidors. El circuit separat no podrà tenir cap punt de 
connexió elèctrica a terra, haurà de ser poc extens i tindre un bon nivell d`aïllament. 
Així mateix, la massa de la màquina de separació galvànica haurà d`ésser posada a 
terra, i el seu aïllament verificat diàriament a la temperatura de règim nominal. 
   - protecció per doble aïllament dels equips i màquines elèctriques de la instal·lació, 
amb la corresponent verificació periòdica de la resistència d`aquest aïllament. 
 
 6.5.5 –  Electricitat estàtica. 
   En les instal·lacions on sigui impossible evitar la generació i acumulació de 
càrregues electrostàtiques, s h̀auran d`adoptar mesures de protecció a efecte 
d`impedir la formació de camps elèctrics que al descarregar-se puguin originar 
guspires capaces d`ocasionar incendis i/o explosions, motivant accidents/danys a 
persones (i al medi ambient, en cas de propagació de l`incendi a masses forestals) 
properes a la instal·lació en qüestió. Totes aquestes mesures de protecció hauran de 
tendir a facilitar l`eliminació de l`electricitat estàtica generada/acumulada, basant-se 
en la descàrrega a terra d`aquestes càrregues estàtiques, per mitjà de la posada a 
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terra i interconnexió de totes les parts conductores/metàl·liques de la instal·lació 
susceptibles d`adquirir potencials (acumulació de càrregues) de forma directa o 
indirecta. 
 
   6.6 –  Instal·lacions per a la higiene. 
   Quan els treballadors hagin de dur roba especial de treball, hauran de tenir a la 
seva disposició vestidors adients. Aquests darrers hauran de ser de fàcil accés, amb 
les dimensions adequades i disposar de seients, armaris i instal·lacions que permetin 
a cada treballador assecar la seva roba de treball (si fos necessari). També hauran de 
permetre poder guardar (amb clau individualitzada) la roba (i el calçat) de treball 
separada de la de carrer i altres efectes personals. 
   Igualment, s`hauran de posar a disposició dels treballadors dutxes apropiades i en 
nombre suficient. Aquestes hauran de tenir les dimensions suficients per a permetre 
que qualsevol treballador es pugui netejar sense obstacles i en adequades 
condicions d`higiene. Tant les dutxes com els lavabos hauran de disposar d`aigua 
calenta, i estaran situats a la vora dels llocs de treball i dels vestidors (és a dir, hauran 
d`estar fàcilment comunicats). 
   Els vestidors, les dutxes, els lavabos i els excusats estaran separats per a homes i 
dones, o hauran de permetre la utilització per separat dels mateixos. En tots els 
cassos, únicament es permetrà l`ús d`aquestes instal·lacions per als fins als quals 
van destinades. Així mateix, s̀ hauran d`adoptar les mesures necessàries per a 
garantir-ne la seva conservació i neteja; els lavabos i urinaris s`hauran de conservar 
en les adequades condicions de desinfecció, desodorització i supressió de pudors. 
   Opcionalment, es podrà contemplar la presència de menjadors (o locals de 
descans/reunió informal) per als treballadors; seran locals dotats amb taules, bancs i 
mitjans per a escalfar el menjar. Així mateix, caldrà preveure l`existència d`un 
recipient o contenidor (amb tapa) per a facilitar l`arreplegada i enretirada posterior de 
les deixalles i brossa que es generin mentre els menjars del personal a l`obra. 
   Per al servei de neteja i/o manteniment d`aquestes instal·lacions higièniques, es 
responsabilitzarà una persona (com a mínim), que podrà alternar aquest treball amb 
d`altres propis de l`obra; serà important que aquests treballs s`efectuïn diàriament. 
 
   6.7 –  Informació i primers auxilis. 
   Tot el personal, a l`inici de l`obra o quan s`hi incorpori, haurà d`haver rebut de la 
seva empresa la informació dels riscos laborals i de les mesures correctores que 
haurà de fer servir en la realització de les seves tasques. Cada empresa haurà 
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d`acreditar que el seu personal a l`obra ha rebut formació en matèria de seguretat i 
salut. 
   S`haurà d`informar, a l`inici de l`obra, de la situació dels diferents centres mèdics 
als quals es podran traslladar els accidentats. És convenient disposar a l`obra, i en un 
lloc ben visible, d`una llista amb els telèfons i adreces de: centres assignats per a 
urgències, ambulàncies, taxis, etc..., on poder avisar o, si és el cas, portar el possible 
accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu. 
   Cada Contractista acreditarà que el seu personal, present a l`obra, ha passat 
satisfactòriament un reconeixement mèdic, que es repetirà cada any. 
   En tots els cassos, s`haurà de disposar d`una farmaciola de primers auxilis amb 
l`adequat contingut en material, especificat segons la normativa vigent. Com a mínim 
haurà de contenir: 

- 1 flascó d`aigua oxigenada. 
- 1 flascó d`alcohol de 96º. 
- 1 flascó de iode. 
- 1 flascó de mercurocrom. 
- 1 flascó d`amoníac. 
- 1 caixa contenint gasa estèril (apòsits i similars). 
- 1 caixa contenint cotó hidròfil estèril. 
- 1 rotllo d`esparadrap. 
- 1 torniquet. 
- 1 borsa per aigua i gel. 
- 1 borsa contenint guants esterilitzats. 
- 1 termòmetre clínic. 
- 1 caixa d`apòsits autoadhesius. 
- antipasmòdics/antiasmàtics. 
- analgèsics. 
- tònics cardíacs d`urgència. 
- xeringues petites per a tirar. 
- etc ... 

   Es nomenarà (per escrit) socorrista de l`obra, a un treballador voluntari que tingui 
capacitat i coneixements acreditats de primers auxilis. Aquest socorrista serà el 
responsable de revisar mensualment la farmaciola, i reposar immediatament el que 
s`hagi consumit. 
   També s`hauran d`adoptar les mesures adients per tal de garantir l`eficaç 
evacuació de l`obra als centres mèdics més propers (mútues patronals, mutualitats 
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laborals, ambulatoris, hospitals, etc, ...), a fi de rebre atencions mèdiques, dels 
treballadors accidentats o afectats per una indisposició sobtada. 
   Totes les mesures de vigilància de la salut dels treballadors que s`adoptin, s`hauran 
de dur a terme respectant sempre el dret a la intimitat i la dignitat del treballador, així 
com la confidencialitat de tota la informació relacionada amb el seu estat de salut. Els 
resultats dels reconeixements mèdics s`hauran de posar en coneixement (de forma 
individual) de cada treballador i mai podran ser utilitzats amb finalitats discriminatòries 
ni en perjudici del treballador afectat. 
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   7.1 –  Referències vàries. 
 7.1.1 –  Bibliografia escrita. 

 Llibres: 
 M. Ibáñez Plana i altres: ‘ Tecnología solar’ , edicions Mundi-prensa, 2004, Madrid. 
 Centre d`investigacions energètiques, mediambientals i tecnològiques (CIEMAT): 
‘ Fundamentos, dimensionado y aplicaciones de la energía solar fotovoltaica’ , editorial 
CIEMAT, 2004, Madrid. Consta d`una sèrie de 27 temes, de diferents autors, repartits en dos 
volums: temes 1÷13 al volum I, i temes 14÷27 al volum II. 
 Pedro L. García Ybarra i altres: ‘ Tecnologías energéticas e impacto ambiental’ , editorial 
McGraw-Hill, 2001, Madrid. 
 M. Carlos Tobajas Vázquez: ‘ Energía solar fotovoltaica’ , edicions Ceysa, 2005, Madrid. 
 Eduardo Lorenzo: ‘ Electricidad solar’ , editorial Progensa, 1994, Madrid. 
 Enrique Alcor Cabrerizo: ‘ Instalaciones solares fotovoltaicas’ , editorial Progensa, 1995, 
Sevilla. 
 Pepa Mosquera Martínez y Luís Merino Ruesga (editors i directors de la revista ‘ Energías 
renovables’ ): ‘ Empresa y energías renovables’ , editat per la Fundació Confemetal, 2006, 
Madrid. 
 José Mª de Juana Sardón i altres: ‘  Energías renovables para el desarrollo’ , editorial 
Thomson & Paraninfo, 2003, Madrid. 
 

 Revistes: 
 Era solar. 
 Ecologistes en acció. 
 Energies renovables. 
 Tecnoenergia i tecnoambient. 
 

 Altres: 
 Atles de radiació solar a Españya, de l`Institut Nacional de Meteorologia. 
 Manual d`usuari d`instal·lacions solars fotovoltaiques. 
 Pla pel desenvolupament de les energies renovables a Espanya, de l`IDAE. 
 DOGC nº 4827, on es redacta la Resolució ECF/4548/2006 (de 29 de desembre), per mitjà de 
la qual s`aprova a Fecsa-Endesa les Normes tècniques particulars relatives a les instal·lacions de 
xarxa i d`enllaç. 
 

7.1.2 –  Material multimèdia. 
 Ramón M. Mujal Rosas i altres: ‘ Fonts d`energia elèctrica’ , edicions UPC, 2005, Barcelona. 
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- cd de continguts. 
- dvd d`animacions 3D virtuals. 

 
 7.1.3 –  A Internet. 

 Institucions i associacions: 
 Associació de la indústria fotovoltaica espanyola: http://www.asif.org 
 Centre d`estudis de l`energia solar: http://www.censolar.es 
 Institut per la diversificació i estalvi de l`energia: http://www.idae.es 
 Associació americana de l`energia solar: http://www.ases.org 
 Greenpeace: http://www.greenpeace.es 
 Centre de les energies renovables de la Unió Europea: http://www.agores.org 
 Institut català de l`energia: http://www.icaen.net 
 Comissió nacional de l`energia : http://www.cne.es 
 Centre d`investigacions energètiques, mediambientals i tecnològiques (CIEMAT): 
     http://www.ciemat.es 
 

 Empreses comercials: 
 http://www.teknosolar.com 
 http://www.solarclima.net 
 http://www.huertasolarurbana.com 
 http://www.solaria-solar.com 
 http://www.bpsolar.com 
 http://www.suntech.com 
 http://www.atersa.com 
 http://www.mecasolar.com 
 http://www.talleresclavijo.com 
 http://www.imsolar.es 
 http://www.ingeteam.com 
 

 Publicacions i revistes: 
 Revista de les energies renovables: http://www.energias-renovables.com 
 Revista de tecnologies emergents: http://www.revista.robotiker.com 
 Articles tema solar: http://www.gstriatum.com/energiasolar 
 Informació variada: http://www.radiaciones.net 
 Divulgació energètica: http://www.mundoenergia.com 
 Revista era solar a la xarxa: http://www.erasolar.es 
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 Revista photon : http://www.photon.com.es 
 Revista isofoton: http://www.isofoton.es 
 Revista ambientum: http://www.ambientum.com/revista/2007/junio/index.asp 
 

 Fòrums i blocs del tema solar: 
 portals d`energia solar: http://www.solarweb.net 
                                           http://www.portalsolar.com 
                                           http://www.ecoportal.net 
                                           http://www.todosolar.com 
 fòrum d`energia solar: http://www.solaria-solar.com/foro/index.php 
                                         http://www.foronuclear.org 
 fòrums de discussió: 
http://www.todosolar.com/index.php?option=com_loudmouth&task=category&id=57&Itemid=95 
http://foro.soliclima.com/viewtopic.php?t=82&sid=b7476bbd1bcebf20a785d5cdb580a21e 

http://www.solarweb.net/forosolar/index.php 
 bloc solar de Jumanji: http://jumanjisolar.blogspot.com 
 bloc de notícies d`actualitat: http://energiasolarok.blogspot.com 
 
   7.2 –  Normativa d`aplicació. 
 7.2.1 –  Tema elèctric. 
 Ordre de 6 de juliol de 1984 (BOE d`1 d`agost i de 25 d`octubre de 1984), per la qual 
s`aproven les instruccions tècniques complementàries del Reglament de Condicions Tècniques i 
Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. 
 Reglament referent a Centrals elèctriques, Subestacions i Centres de transformació, així com 
les corresponents instruccions tècniques complementàries MIE-RAT al Reglament d`Alta Tensió. 
 R.D. 1955/2000 (d`1 de desembre) per mitjà del qual es regulen les activitats de transport, 
distribució, comercialització, subministrament i procediments d`autorització d`instal·lacions 
d`energia elèctrica en general. També modifica: el Reglament d`escomeses elèctriques (aprovat 
pel R.D. 2949/1982, de 15 d`octubre) i el Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en 
el Subministrament d`Energia Elèctrica. 
 R.D. 846/2002 (de 2 d`agost) per mitjà del qual s`aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió, així com les seves instruccions tècniques complementàries ITC-BT 01 a 51 (BOE de 18 
de setembre de 2002). 
 Condicions tècniques que han de complir les instal·lacions fotovoltaiques per a la seva 
connexió a la xarxa de distribució de Fecsa-Endesa. 
 Normes i instruccions particulars dels fabricants dels diferents components. 
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 7.2.2 –  Tema solar. 
 Lleis 54/1997 (de 27 de novembre) i 66/1998 (de 30 de desembre) per a la regulació de la 
liberalització del mercat del Sector Elèctric a Espanya i l`entrada de les energies renovables en el 
Règim Especial (amb garantia d`accés a la xarxa de BT). 
 R.D. 2818/1998 (de 23 de desembre) referent a la producció d`energia elèctrica per 
instal·lacions d`energies renovables en el Règim Especial.  
 R.D. 1663/2000 (de 29 de setembre) referent a les condicions tècniques i administratives 
necessàries per a la connexió d`instal·lacions FV a la xarxa elèctrica de distribució en baixa 
tensió (< 1 kV). 
 R.D. 1955/2000 (d`1 de desembre) per mitjà del qual es regulen les activitats de transport, 
distribució, comercialització, subministrament i procediments d`autorització d`instal·lacions 
d`energia elèctrica. 
 Resolució de 31 de maig de 2001, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, la 
qual estableix el model de contracte (i factura) tipus per a instal·lacions solars FV connectades a 
la xarxa de baixa tensió de l`empresa distribuïdora. 
 Resolució de 27 de setembre de 2007, de la Secretaria General de l`Energia, la qual estableix 
que totes les instal·lacions FV amb connexió a la xarxa inscrites definitivament en el Registre 
d`instal·lacions productores en el Règim Especial (RIPRE) abans del 29 de setembre de 2008, 
tindran dret a acollir-se a les tarifes fixades en el R.D 661/2007 de 25 de maig. 
 R.D 436/2004 (de 27 de març) referent a la producció d`energia elèctrica en instal·lacions 
alimentades per fonts d`energia renovables, residus o cogeneració; també regula les condicions 
econòmiques de la compra-venda d`aquesta energia. 
 R.D. 1634/2006 (de 29 de desembre), en el qual s`estableix la tarifa elèctrica per a l`any 2007, 
i el R.D. 871/2007 (de 29 de juny), el qual incorpora uns ajustaments a aquestes tarifes 
elèctriques d`aplicació a partir de l`1 de juliol de 2007. 
 R.D. 661/2007 (de 25 de maig), per mitjà del qual es regula novament tot el referent a 
l`activitat de producció d`energia elèctrica en règim especial. Aquest nou decret modifica les 
condicions econòmiques fixades per l`anterior R.D. 436/2004 i incorpora la necessitat de 
presentar un aval de 500 € /kW (per a la tramitació de l̀ accés a la xarxa de transport i distribució 
de les instal·lacions FV amb connexió a aquesta xarxa de BT). 
 Plec de condicions tècniques per a instal·lacions connectades a la xarxa, exigit en el marc de 
les línees d`ajut a la promoció d`instal·lacions FV en l`àmbit del Pla per al Foment de les Energies 
Renovables, publicat a l`octubre de 2002 per l`IDAE. 
 Pla d`Energies Renovables a Espanya 2005-2010 (PER). 
 Normativa pròpia de la comunitat d`Aragó i Ordenança municipal relatives a l`ESFV (Energia 
Solar Fotovoltaica), amb connexió a la xarxa de distribució. 
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 7.2.3 –  Tema de seguretat i salut laboral. 
 llei 31/1995 (de 8 de novembre, BOE: 10/11/95) referent a prevenció dels riscos laborals. 
 R. D. 1627/1997 (de 24 d`octubre, BOE: 25/10/97) sobre les disposicions mínimes de 
seguretat i salut laboral a les obres. 
 R. D. 614/2001 (de 8 de juny, BOE nº 148: 21/6/01) sobre les disposicions mínimes de 
seguretat i salut laboral en front al risc elèctric. 
 R. D. 2267/2004 (de 3 de desembre, BOE nº 303: 17/12/04 i correcció d`errates BOE nº 55: 
5/3/05) pel qual s`aprova el Reglament de seguretat contra incendis en instal·lacions industrials 
en general. 
 Ordenança de Seguretat i Higiene en el treball (de 9 de març de 1971). 
 altra normativa d`àmbit local (ordenances municipals). 
 
 7.2.4 –  Tema medi ambient. 
 R. D. 1302/1986 (de 28 de juny) sobre l`avaluació del impacte ambiental. 
 Llei 16/2002 (d`1 de juliol) referent a la prevenció i control integrats de la contaminació 
ambiental en funció del tipus d`activitat. 
 altra normativa d`àmbit local (Ordenació municipal del territori), amb els seus usos i espais de 
protecció especial. 
 
   7.3 –  Glossari de terminologia solar. 
 ” Albedo” : proporció reflectida de la radiació solar (directa i difusa) incident sobre la 
superfície del terra (i altres cossos, com ara: edificis, vegetació, etc, ...); per a la neu és 0,9, 
mentre que l`asfalt fosc té el 0,1. 
 Amorf: estat d`un sòlid quan els seus àtoms no estan disposats d`una forma ordenada; seria 
l`estat oposat al cristal·lí. 
 angle d`inclinació (β ): angle que forma la superfície del mòdul amb el pla horitzontal; per a 
una superfície vertical és 90º, mentre que per a una d`horitzontal seria 0º. 
 angle d`orientació (α ): angle que forma la projecció de la normal a la superfície del mòdul o 
pannell FV sobre el pla horitzontal amb el meridià del lloc en qüestió. També s`anomena angle 
d`azimut. 
 Azimut: orientació del pannell sobre el pla horitzontal; Nord és 0º, Est és 90º, Sud és 180º i 
Oest és 270º. Normalment, aquest angle vindrà donat (sempre que el lloc d`emplaçament del 
pannell FV sigui a l`hemisferi Nord) com la desviació de la projecció horitzontal de la normal a la 
superfície del mòdul respecte el Sud. 
 Condicions estàndards de mesura, (CEM/STC): condicions de referència adoptades 
universalment per a l`obtenció de les dades tècniques donades en catàlegs: irradiància de 1000 
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W/m2, distribució espectral AM 1,5 G i 25°C de temperatura a la cèl·lula. Caldrà tenir present, 
però, que: la radiació al llarg d`un dia qualsevol majoritàriament serà inferior als 1000 W/m2, la 
temperatura de treball de la cèl·lula freqüentment serà superior als 25º i el valor espectral pot 
variar entre 0,7 (en llocs elevats sobre el nivell del mar) i valors molt més elevats (al fer-se fosc). 
 Constant solar: valor de la radiació solar existent fora de l`atmosfera terrestre; aquest valor es 
considera constant, i igual a 1.353 W/m2. En canvi, damunt la superfície terrestre, el valor 
d`aquesta radiació solar serà inferior i variable, doncs les condicions que es trobarà en la seva 
trajectòria fins arribar al terra també seran igualment variables. Així, per un dia de cel clar, al 
migdia i a nivell del mar, aquest valor es pot considerar de 1.000 W/m2. 
 Corba característica I-V: corba que indica el comportament d`un mòdul o pannell FV en funció 
de la radiació solar incident en la seva superfície de captació. En ella apareixen representats els 
valors del corrent i la tensió (així com el punt de potència màxima, MMP) per a les condicions 
normalitzades d`assaig (STC). 
 Diode de bloqueig: diode destinat a la protecció de cada ramal de mòduls en paral·lel d`un 
generador fotovoltaic, en front a fluxos inversos del corrent que poden provocar la seva 
destrucció per efectes tèrmics. 
 Diode de desviament (bypass): diode orientat a protegir una agrupació en sèrie de cèl·lules 
fotovoltaiques, dins d`un pannell, en front a danys per a ombrejos parcials del mateix (punts 
calents). 
 Generador fotovoltaic: associació en paral·lel de ramals fotovoltaics. 
 Hora equivalent d`utilització: relació entre l`energia injectada a la xarxa i la potència nominal 
de la instal·lació FV. 
 Hora solar pic (HSP): és el nombre d`hores de sol que amb una radiació global constant de 
1000 W/m2 proporciona la mateixa energia que la radiació global real (no és constant) captada 
per la mateixa superfície en el mateix període de temps estudiat. 
 Instal·lació solar FV: aquella que disposa de mòduls fotovoltaics per a la conversió directa de 
la radiació solar en energia elèctrica. 
 Instal·lació solar FV interconnectada: aquella que treballa en paral·lel amb d`altres 
instal·lacions FVs i amb l`empresa distribuïdora de l`energia elèctrica. 
 Inversor: convertidor de tensió i corrent continu en tensió i corrent altern. 
 Irradiació: energia incident en una superfície per unitat de superfície i al llarg d`un període de 
temps establert, en kWh/m2. 
 Irradiància (o radiació): energia incident en una superfície per unitat de temps i superfície o 
densitat de potència incident en una superfície, en kW/m2. 
 Irradiància global: intensitat de la radiació solar total que és capaç de rebre una superfície de 
captació; seria la suma de: la directa, la difusa i la reflectida pel terra (que serà funció de 
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l`“ albedo” ). 
 MPP (maximum power point): punt de potència màxima; per a cèl·lules de Si, correspon a una 
tensió d`aproximadament  0,45 V. 
 MPPT (MPP tracking): dispositiu seguidor del punt de potència màxima per a cada condició 
d`operació del generador solar fotovoltaic. 
 massa d`aire (o valor espectral AM): proporció de massa d`aire (o mesura de la distància) que 
la radiació solar es veu obligada a travessar a l`atmosfera (fins a arribar al terra) respecte al valor 
corresponent a la vertical (migdia, punt més elevat del Sol) sobre el nivell del mar (que s`adopta 
com a referència). Així doncs: a l`espai exterior AM = 0, a l`Equador (migdia) AM = 1 i per a un 
lloc de latitud 45º (al migdia) AM = 1,5 (un valor entremig, que és el que s`adopta en els assajos 
normalitzats, condicions estàndard). En general, és una funció de l`angle d`incidència (angle que 
formen el raig provinent sol i la vertical del lloc o la perpendicular a la superfície de captació), que 
ve donada segons l`expressió: AM = 1/cos θ . 
 Mòdul o pannell FV: conjunt de cèl·lules solars interconnectades i encapsulades en un únic 
bloc que les protegeix dels efectes de la intempèrie. Aquestes darreres poden ser: de Si cristal·lí 
(color blau fosc, cost elevat i eficiència superior al 13%), de Si policristal·lí (colors blau fosc, marró 
o gris, cost menor i eficiència inferior al 11%) o de Si amorf (color negre o marró fosc, baix cost i 
eficiència inferior al 5÷7%). Cal fer notar que totes aquestes eficiències (tret del Si amorf, la qual 
es pot considerar independent de la temperatura) estan referides a una temperatura d`operació 
de la cèl·lula de 25º C (condicions de treball estàndard, STC); per a temperatures de treball 
superiors (el més habitual), aquestes serien inferiors als valors indicats més a d`alt. 
 Potència del generador FV: suma de les potències pic (o màximes) dels mòduls. 
 Potència nominal d`una instal·lació FV: suma de la potència nominal dels inversors que 
intervenen en les tres fases de la instal·lació solar FV, que segons l`establert en els R.D. 
2818/1998 i 2413/1973 serà considerada com a la potència instal·lada. 
 Potència pic: potència del pannell fotovoltaic a les condicions de referència, CEM. 
 Punt calent (hot spot): escalfament local d`un pannell (o generador fotovoltaic) ocasionat per 
ombrejos parcials de la seva superfície de captació. 
 Punt de connexió i mesura: punt de la xarxa de l`empresa distribuïdora on es connecta, 
mitjançant una línea de connexió, tota instal·lació FV de connexió a la xarxa. 
 Radiació solar: energia procedent del Sol en forma d`ones electromagnètiques. La intensitat 
d`aquesta radiació solar que es pot arribar a captar en un pannell FV, en general, depèn dels 
següents factors: l`altura solar (latitud, data i hora del dia), la col·locació del pannell FV (inclinació 
i orientació/azimut), les condicions atmosfèriques (humitat, nuvolositat i pol·lució) i l`alçada sobre 
el nivell del mar del lloc en qüestió. 
 Radiació solar directa: és la radiació solar que prové directament (trajectòria rectilínia, sense 
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cap tipus de modificació respecte a la incident) del Sol. 
 Radiació solar difusa: és la radiació solar que prové de la volta celest, com a fruit de múltiples 
reflexions (canvis de direcció respecte a la incident) que tenen lloc en les superfícies de les 
partícules (molècules d`aire, vapor d`aigua en suspensió, pols i altres partícules sòlides) que la 
radiació provinent del Sol es troba a l`haver de travessar l`atmosfera terrestre. 
 Ramal fotovoltaic: associació de mòduls en sèrie (o sèrie-paral·lel) amb tensió igual a la 
nominal del generador. 
 Temperatura d`operació nominal de la cèl·lula (TONC): temperatura a la qual arriba la cèl·lula 
solar FV quan el mòdul és sotmès a una irradiància de 800 W/m2, amb una distribució espectral 
AM 1,5 G, una temperatura ambient de 20°C i la velocitat del vent és de 1 m/s. 
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   7.4 –  Fulls tècnics de catàlegs. 
    7.4.1 –  Mòdul fotovoltaic. 
 

 



 

- 152 - 

 

 
 
 



 

- 153 - 

 7.4.2 –  Seguidor solar. 
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 7.4.3 –  Inversor. 
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 7.4.4 –  Mòdul prefabricat. 
 

 
 
 



 

- 163 - 

   7.5 –  Dades útils de l`emplaçament (Saragossa). 
 

Latitud (º) 41,7 

Altitud (m) 200 

Altres dades útils (tot en valors mitjos anuals) 

Energia solar incident (kWh/m2 horitzontal) 1.540 

Radiació solar (HSP i β =45º) 4,78 

Hores totals de sol 2.724 

Temperatura ambient (º) 15 

Temperatura màxima ambient (º) 20 

Temperatura mínima ambient (º) 10 

Nombre de dies de pluja 94 

Nombre de dies de neu 2 

Nombre de dies de pedra/calamarsa 1 

Nombre de dies de tempesta 10 

Nombre de dies de gelades 20 

Nombre de dies sense sol/cel tapat 79 

Nombre de dies de cel ras 88 

Direcció dels vents dominants Nord-oest 

Velocitat dels vents dominants (km/h) 15 

 
   7.6 –  Empreses del sector FV. 
 

Fabricants de mòduls solars 

Atersa (València) BP Solar (Madrid) Gamesa Solar (Sevilla) 

Isofoton (Màlaga) Siliken (València) TFM (Barcelona) 

Sharp Kyocera Mitsubishi 

Suntech Shell Solar Sanyo 

Fabricants d`equips electrònics 

Atersa Ecotecnia Enertron 

Ingeteam Robotiker Solener 

Xantrex Sunny Solar Max 

Fabricants d`acumuladors 

Bateries de pb-àcid Tudor  

Bateries de Ni-Cd Saft-nife  
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   7.7 –  Grans camps solars FV. 
 

Grans camps solars FV 

Nom Localització Any construcció Potència (en MW) 

Moura Moura (Portugal) 2007 62 

Trujillo Càceres (Espanya) 2006 20 

Mühlhausen Baviera (Alemanya) 2005 6,3 

Espenhain Leipzig (Alemanya) 2004 5 

Hemau Baviera (Alemanya) 2002 4 

SMUD Rancho Seco Sacramento (EEUU) diferents anys 3,9 

Passau Baviera (Alemanya) 2006 3,3 

Floriade Amsterdam (Holanda) 2002 2,3 

Mering (Alemanya) 2006 1,7 

Montes de Cierzo Navarra (Espanya) 2002 1,2 

Carmona Sevilla (Espanya) 2006 1,2 

Munich Trade Fair I Munich (Alemanya) 1997 1 

Munich Trade Fair II Munich (Alemanya) 2002 1 

 
   7.8 –  Agraïments. 
   En el procés d`elaboració d`aquest projecte, que en la seva fase final de redacció ha estat 
força accidentada (per coses de la informàtica i la mala sort, molt especialment), m`agradaria fer 
un reconeixement a les persones i/o entitats que han contribuït a fer-me les coses una mica més 
fàcils. Així doncs, vull agrair a: 
 

1. tot el personal de la Biblioteca de l`EPSEVG la seva paciència i tracte professional, així 
com a l`entitat en conjunt (instal·lacions, llibres, etc, ...). 

2. el professor director del projecte (sempre és bo quedar be en tothom) la seva autonomia 
(deixar fer) i indicacions en el contingut del projecte. 

3. el Sr. Google per les seves recerques a la www. 
4. la meva família pel suport i ànims rebuts. 

 
   Per una altra banda, i com que segons tinc entès, en aquest món hi ha d`haver de tot, també 
voldria deixar constància de la completa indiferència mostrada per altres persones i/o empreses a 
l`hora d`orientar, donar informació o senzillament tractar a un servidor; m`estic referint a 
l`empresa distribuïdora (ja ho he dit). 


