
 

 

1 Pedro Andreu Llull 

 

 

 

 

ANNEX C: ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

ANNEX D: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

ANNEX E: PLEC DE CONDICIONS 

  



 

 

2 Projecte d'un parc solar fotovoltaic de 1 MWn a Manacor 

  



 

 

3 Pedro Andreu Llull 

1 Índex 

 

1 Índex ................................................................................................................................... 3 

ANNEX C: ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL 

2 Introducció i justificació ..................................................................................................... 8 

3 Resum descripció del projecte ............................................................................................ 9 

3.1 Regulació de la Ubicació ............................................................................................. 9 

3.2 Obra civil ................................................................................................................... 10 

3.3 Instal·lacions i funcionament del par ......................................................................... 10 

3.4 Resultat de l’explotació ............................................................................................. 11 

3.5 Fi de la vida útil ......................................................................................................... 11 

4 Normativa Ambiental ....................................................................................................... 12 

5 Inventari del Medi ............................................................................................................ 13 

5.1 Entorn Físic ................................................................................................................ 13 

5.2 Clima .......................................................................................................................... 13 

5.3 Qualitat atmosfèrica ................................................................................................... 13 

5.4 Hidrologia superficial i subterrània ........................................................................... 14 

5.5 Vegetació i usos del sòl ............................................................................................. 15 

5.6 Fauna .......................................................................................................................... 16 

5.7 Espais protegits .......................................................................................................... 16 

5.8 Mitjà social ................................................................................................................ 17 

5.8.1 Territori i demografia ......................................................................................... 17 

5.8.2 Característiques socioeconòmiques .................................................................... 17 

5.8.3 Facturació elèctrica per tipus de les Illes Balears (MWH) ................................. 17 

5.8.4 Urbanisme ........................................................................................................... 18 

5.8.5 Ús del sòl ............................................................................................................ 18 



 

 

4 Projecte d'un parc solar fotovoltaic de 1 MWn a Manacor 

5.9 Patrimoni municipal i arqueològic ............................................................................ 19 

6 Identificació i valoració d’impactes ................................................................................. 20 

6.1 Període de construcció de la instal·lació ................................................................... 20 

6.1.1 Ocupació del sòl ................................................................................................. 20 

6.1.2 Canvi en la topografia del terreny ...................................................................... 21 

6.1.3 Emissió de contaminants .................................................................................... 21 

6.1.4 Producció de residus .......................................................................................... 21 

6.1.5 Emissió de sorolls .............................................................................................. 21 

6.1.6 Molèsties generals en obres ............................................................................... 22 

6.1.7 Augment del risc d’incendi ................................................................................ 22 

6.2 Fase de funcionament ................................................................................................ 22 

6.2.1 Introducció d’elements aliens a l’entorn ............................................................ 22 

6.2.2 Augment de riscs per la fauna ............................................................................ 26 

6.2.3 Introducció a nous usos ...................................................................................... 26 

6.2.4 Generació de renda i treball ............................................................................... 29 

6.2.5 Tasques de manteniment .................................................................................... 29 

6.2.6 Riscs per persones .............................................................................................. 29 

6.3 Fase de fi de la vida útil............................................................................................. 29 

7 Matriu d’avaluació d’impactes......................................................................................... 30 

8 Mesures correctores i protectores .................................................................................... 32 

8.1 Fase de construcció ................................................................................................... 32 

8.2 Fase de funcionament ................................................................................................ 33 

8.3 Fi de la vida útil ......................................................................................................... 33 

9 Conclusions de l’estudi d’impacte ambiental .................................................................. 34 

ANNEX D: ESTUDI DE SEGURTAT I SALUT 

10 Objectiu ............................................................................................................................ 36 

11 Prescripcions generals ...................................................................................................... 37 



 

 

5 Pedro Andreu Llull 

12 Identificació dels riscos .................................................................................................... 41 

12.1 Mitjans i maquinària............................................................................................... 41 

12.2 Treballs previs ........................................................................................................ 41 

12.3 Moviments de terres i excavacions ........................................................................ 42 

12.4 Instal·lacions elèctriques ........................................................................................ 42 

12.5 Treballs que impliquen riscos especials ................................................................. 43 

13 Mesures de prevenció i protecció ..................................................................................... 44 

13.1 Condicions dels mitjans de protecció ..................................................................... 44 

13.2 Sistemes de protecció col·lectiva (SPC) ................................................................ 44 

13.3 Equips de protecció individual (EPI) ..................................................................... 46 

13.4 Mesures de protecció a tercers ............................................................................... 47 

14 Risc elèctric en instal·lacions de BT ................................................................................ 48 

14.1 Treballs sense tensió............................................................................................... 48 

14.2 Treballs amb tensió ................................................................................................ 50 

14.3 Mesures contra contactes directes .......................................................................... 51 

14.4 Mesures contra contactes indirectes ....................................................................... 51 

14.5 Electricitat estàtica ................................................................................................. 53 

15 Instal·lacions per a la higiene ........................................................................................... 54 

16 Informació i primers auxilis ............................................................................................. 55 

ANNEX E: PLEC DE  CONDICIONS 

17 Objectiu general ................................................................................................................ 58 

18 Documentació del contracte d`obres ................................................................................ 59 

19 Condicions facultatives .................................................................................................... 60 

19.1 Delimitació de les funcions tècniques .................................................................... 60 

19.2 Drets i obligacions del contractista ........................................................................ 61 

19.3 Prescripcions relatives a treballs i materials .......................................................... 63 

19.4 Recepció i garanties ............................................................................................... 64 



 

 

6 Projecte d'un parc solar fotovoltaic de 1 MWn a Manacor 

20 Condicions tècniques ....................................................................................................... 68 

20.1 Generalitats ............................................................................................................ 68 

20.2 Sistemes generadors fotovoltaics ........................................................................... 68 

20.3 Estructures de suport .............................................................................................. 69 

20.4 Inversors ................................................................................................................ 69 

20.5 Cablejat .................................................................................................................. 70 

20.6 Posta a terra de les instal·lacions fotovoltaiques ................................................... 70 

20.7 Etapes en el muntatge de la instal·lació ................................................................. 70 

20.7.1 Replanteig .......................................................................................................... 70 

20.7.2 Realització de l’obra civil .................................................................................. 71 

20.7.3 Muntatge de l`estructura .................................................................................... 71 

20.7.4 Col·locació de mòduls i instal·lació elèctrica .................................................... 71 

20.7.5 Connexionat dels inversors i aparellatge del CMiT ........................................... 71 

20.7.6 Fi d`obra i posada en marxa ............................................................................... 71 

21 Condicions econòmiques ................................................................................................. 72 

21.1 Pagament de l`obra ................................................................................................ 72 

21.2 Preus ...................................................................................................................... 72 

21.3 Revisió de preus ..................................................................................................... 72 

21.4 Penalitzacions ........................................................................................................ 72 

21.5 Modificacions del projecte .................................................................................... 72 

22 Requeriments tècnics del contracte de manteniment ....................................................... 74 

22.1 Generalitats ............................................................................................................ 74 

22.2 Programa de manteniment ..................................................................................... 74 

22.3 Garanties ................................................................................................................ 75 

 

  



 

 

7 Pedro Andreu Llull 

 

 

 

 

ANNEX C 

ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

  



 

 

8 Projecte d'un parc solar fotovoltaic de 1 MWn a Manacor 

2 Introducció i justificació  
En el present estudi d’impacte mediambiental s’estudia el conjunt d’afeccions que des de la 

perspectiva mediambiental ajuda a l’execució del projecte d’un parc solar fotovoltaic de 1 

MWn a Manacor. 

El document és en compliment de l’establert en el Reial Decret 4/1986, de 23 de Gener, per el 

que s’aprova la implantació i regulació dels estudis d’avaluació de l’impacte ambiental, 

modificat per el Reial Decret 85/2004 de 1 d’Octubre. I la Llei 11/2006 de 14 de setembre, 

d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears. 

Metodologia proposada 

L’esquema seguit per la elaboració del present Estudi d’Impacte Ambiental es l’establert a la 

legislació vigent, que determina el següent contingut: 

• Objecte, descripció general del projecte i de les accions derivades de l’actuació. 

• Normativa aplicable. 

• Estudi i anàlisis ambiental del territori afectat. 

• Identificació i valoració d’impactes que les diferents accions del projecte produeixin 

en cada un dels valors ambientals relacionats. 

• Ponderació dels impactes ocasionats i avaluació global. 

• Mesures protectores, correctores o compensatòries dels impactes. 

• Conclusions de l’estudi d’impacte ambiental. 
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3 Resum descripció del projecte 
El projecte consisteix amb un parc solar fotovoltaic amb una potència total de 1 MWn, al 

polígon 4, parcel·les 1468 i 1469, en el terme municipal de Manacor (Mallorca). El terreny té 

una superfície de 34.066 m2 i la superfície emprada per la instal·lació solar serà de 7.425 m2, 

equivalent a un 21% de la superfície considerada. 

Connectat a la xarxa elèctrica de mitja tensió, estarà format per 120 estructures que allotgen 

mòduls del fabricant SOLON model 230/07 de 220 Wp, de tecnologia policristal·lina. Cada 

estructura tindrà 44 mòduls fotovoltaics, els quals estaran orientats al Sud i inclinats 34º. Hi 

haurà dos centres inversors que agruparan tot el conjunt de mòduls. En aquests centres es 

passarà de corrent continu a corrent altern trifàsic. L’inversor seleccionat és el Ingecon Sun 

500 TL. Des d’aquests centre el corrent es transporta fins al Centre de Mesura i 

Transformació (CMiT) per augmentar la tensió i poder abocar a la xarxa tota l’energia 

produïda, i establir les mesures de seguretat oportunes. També s’hi realitza el comptatge de 

l’energia venuda. 

3.1 Regulació de la Ubicació 

Classificació del sòl: Sòl Rústic de Règim General (SRG) i Àrea de Transició d’Armonització  

(AT-H), segons el Pla Territorial de Mallorca. 

Criteris d’ubicació: 

• Aquest projecte entra perfectament dintre de l’àmbit d’autorització de “UTILITAT 

PÚBLICA” del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears (PDSEIB) (articles 

17 i 27), ja que es tracta d’una instal·lació de 1 MWn (més de 100 kW), situada, tal com 

es pot veure a la documentació gràfica adjunta, en  una zona propera al nucli urbà de 

Manacor. 

• Existència de connexió: el punt d’accés a la xarxa elèctrica ja ha estat aprovat per 

l’empresa distribuïdora Endesa Distribución Eléctrica S.L.U. Aquest es troba molt 

pròxim a la parcel·la i permet la instal·lació de les línees d’evacuació elèctrica per la vora 

de camins públics, havent de creuar-ne únicament un. 

• Mínim impacte visual i paisatgístic: la geometria del terreny i la ubicació del mateix 

permet realitzar una gran terrassa plana, facilitant la insolació. La instal·lació s’ubicarà en 

una zona plana, sense zones d’accés públic d’alçada significativa, el que minimitza en 

gran mesura el possible impacte visual que comporta la seva instal·lació. La barrera 
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vegetal que rodejarà el vallat perimetral de la instal·lació, la geometria clarament plana 

del terreny així com les estructures de suport de baixa altura, minimitzaran l’impacte 

visual i paisatgístic d’aquest parc.   

• Avantatges ambientals: entre altres, aquest tipus de producció d’energia presenta les 

següents avantatges: segura, neta, silenciosa, fiable, inesgotable, manca de residus i de 

contaminants, respectuosa amb el medi ambient, recolzada i subvencionada.  El parc serà 

per tant una font local d’energia neta que permetrà un creixement més sostenible de la 

zona. 

• Sòl: 

o Sense arbres 

o Fóra d’espais naturals protegits. 

o Sense afectació ni a fauna ni a la vegetació catalogada. 

o Sense afectar a terrenyis amb alta productivitat agrícola o ramadera. 

o Sense afectar punts d’interès geològic. 

o Amb rendiment energètic important (radiació solar). 

3.2 Obra civil 

• Adequació  física del terreny: no seran necessaris grans moviments de terra, la 

superfície és completament plana, i només serà necessària la seva compactació. 

L’acabat superficial serà amb eco-grava. 

• Vallat perimetral: hi haurà un vallat metàl·lic  2 metres d’alçada, acompanyat d’una 

pantalla vegetal. Hi haurà les portes d’accés necessàries. 

• Rases i canalitzacions: es realitzaren totes les rases i arquetes per a la canalització del 

cablejat de potència i de control. La línea d’interconnexió anirà soterrada en la seva 

totalitat, i tindrà arquetes de registre per a la inspecció i per facilitar el cablejat. 

3.3 Instal·lacions i funcionament del par 

El sistema es basa amb la transformació del corrent continu generat pels mòduls amb corrent 

alterna de la mateixa tensió i freqüència que la xarxa. El parc contarà amb 5280 mòduls 

fotovoltaics de tecnologia policristal·lina, 2 convertidors de 500 kW nominals, un centre de 

transformació amb totes les cel·les i equips auxiliars corresponents i una línea 

d’interconnexió. 
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3.4 Resultat de l’explotació 

S’estima una producció elèctrica anual (el primer any de funcionament) abocada a la xarxa de 

1485168 kWh. 

3.5 Fi de la vida útil 

No es preveuen canvis en la ubicació de la infraestructura, per tant el seu assentament serà per 

un període de temps indefinit. En l’hipotètic cas de retirada dels equips, es desmuntarien totes 

les infraestructures, quedant el terreny integrament restaurat. Es farà una correcta gestió dels 

mòduls fotovoltaics un cop esgotada la seva vida útil, implementant estratègies de reciclatge i 

reutilització dels materials que componen el mòdul, mitjançant un gestor autoritzat. 
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4 Normativa Ambiental 

• R.D. Legislatiu 1302/1986, de 28 de Juny, d’Avaluació d’Impacte Ambiental. 

• Reial Decret 85/2004, de 1 d’Octubre, per el que es modifica el Decret 4/1986, de 23 de 

Gener d’implantació i regulació dels estudis d’avaluació de impacte ambiental. 

• Reial Decret 1131/1988,  de 30 de Setembre, per el que s’aprova el reglament per a 

l’execució del Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d’avaluació d’impacte 

ambiental. 

• Llei 6/2001, de 8 de maig, de modificació del Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 

de Juny, d’avaluació d’impacte ambiental. 

• Llei d’espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d’especial protecció de les Illes  

Balears (Llei 1/1991, de 30 de gener, BOCAIB de 9 de Març) 

• Llei 12/1998 de 21 de desembre del Patrimoni Històric de les Illes Balears. Llei 2/2006 

de 10 de Març, de reforma de la Llei 12/1998, de patrimoni històric de les Illes Balears. 

• Llei 10/1998, de 21 d’Abril, de Residus. 

• Pla Director Sectorial per la gestió dels residus de construcció, demolició, voluminosos i 

pneumàtics fora de l’ús de l’illa de Mallorca.  

• Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears, aprovat per el Decret 96/2005, de 23 

de setembre. 

• Llei 31/1995, de 8 de Novembre de prevenció de riscs laborals.  

• Avanç Pla General d’Ordenació Urbana de Manacor (PGOU) 

• Pla Territorial de Mallorca, aprovat per el Ple del Consell de Mallorca en sessió de 13 de 

Desembre de 2004. 

• Acord del Consell de Govern del dia 6 d’Octubre de 2006, per el que s’aprova el 

programa de foment de l’energia fotovoltaica a les Illes Balears. 
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5 Inventari del Medi  

5.1 Entorn Físic 

El municipi de Manacor s’ubica a l’Est de l’illa de Mallorca. Limita al Sud amb el terme de 

Felanitx, a l’Oest amb el de Villafranca de Bonany, al Nord-oest amb el de Petra i al Nord-est 

amb el de Sant Llorenç d’es Cardassar. 

Les grans dimensions de la comarca de Manacor fan que, dintre del terme municipal s’hi 

trobin terres pertanyents a comarques naturals ben diferenciades.  

Manacor, amb una superfície de 260,22 km2, és el segon terme més extens de Mallorca, 

després de Llucmajor. 

5.2 Clima 

És de tipus mediterrani sec, amb un marcat estiu sec i un màxim de precipitació a la tardor, 

centrat principalment a l’Octubre. Els mesos d’hivern climàtic (de desembre de març) també 

reben quantitats importants de pluja. La precipitació mitjana anual és bastant variable; així a 

les parts septentrionals més humides plouen més de 650mm i en els llocs més secs no 

s’arriben als 450mm. 

Irradiació 

El recurs solar és abundant a les Illes Balears, que disposa de condicions molt favorables per a 

l’energia  solar fotovoltaica al ser una àrea d’alta irradiància amb un mitja diària major a 5 

kWh/m2. 

La principal característica d’aquest recurs és estar disponible a tota la superfície al mateix 

temps. No obstant està condicionat per les ombres dels elements naturals i artificials, i per les 

particulars condicions climàtiques de l’àrea.  

L’avaluació del potencial solar és un treball que requereix d’un ampli període de pressa de 

dades, de l’ordre d’anys. Actualment, tant l’Atles de radiació solar de Balears com el PVGIS 

tenen un model estadístic bastant exacte. 

5.3 Qualitat atmosfèrica 

Les fonts de contaminació de l’aire més importants de Manacor a més del trànsit són les 

activitats industrials presents en el municipi. 
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A Manacor hi ha una gran diversificació empresarial, que estan catalogades com activitats 

potencialment contaminants per a l’atmosfera (APCA). Hi ha 8 activitats incloses en el 

registre de APCA’s. Cap correspon al grup A, 4 al B i 4 al C. 

L’activitat comercial conte amb pocs focus importants de contaminació atmosfèrica. La major 

part de les emissions comercials provenen dels sistemes de combustió per calefacció (butà, 

gas-oil o llenya). 

5.4 Hidrologia superficial i subterrània 

Hidrologia superficial municipi 

Hi ha gran quantitat de torrents en tot el terme de Manacor. El terme es divideix en dues grans 

variants, a partir dels cursos que tenen la seva capçalera en les serres de Llevant. 

A continuació es presenta una relació dels torrents existents en el terme i el lloc de 

desembocadura. 

Torrent Desembocadura 

Na Borges Son Serra Marina 

Ses Talaioles Port de Manacor 

Des Fangal o ses Planes Cala Murada 

Sa Mola Domingos Gran 

Roig S’Estany d´en Mas 

Des Morts S’Estany d´en Mas 

Ca n’Amer S’Illot 

Figura 5.4.1: torrent i la seva desembocadura 

Hidrologia subterrània 

L’existència d’esquerdes del terrenys calcaris de les muntanyes de l’interior, així com la 

porositat de les marines, permet una eficient infiltració de les aigües al subsòl i l’existència de 

recursos hídrics subterranis relativament nombrosos explotats a traves de diverses captacions. 

La component principal dels recursos naturals subterranis es l’infiltració directa de les 

precipitacions a les àrees de recàrrega de les unitat hidro-geològiques. 
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5.5 Vegetació i usos del sòl 

Boscos 

La vegetació presenta les comunitats vegetals pròpies de Mallorca. La superfície forestal 

representa poc més del 20%. 

La presència de pinars és important a tot el terme municipal, sobre tot a l’àrea de muntanya i a 

segona línea del litoral. Hi ha un gran nombre d’espècies vegetals i animals associats en 

aquests hàbitats, dintre dels quals destaca l’arbocera i la ruda, com espècies vegetals i la 

geneta i la mostela com espècies animals. 

Plantes endèmiques en el terme de Manacor 

A les àrees naturals de Manacor s’han observat 15 plantes endèmiques. D’aquestes n´hi ha 

d’exclusives de Mallorca i altres són pròpies de Mallorca, Menorca i Cabrera, d’altres només 

existeixen a les Balears. També n’hi ha que estan presents a Còrsega, Cerdenya i Sicília o en 

altres territoris del sud de França. La majoria de les presents a Manacor són plantes que es 

troben dintre de les zones on hi ha ullastres. 

Gran part de les espècies endèmiques de Manacor estan presents en el cinc ANEI’s (Àrea 

Natural d’Especial Interès) existents en el terme municipal: Es Fangal, Cales de Mallorca, Na 

Borges, Sa Punta, S’Algar i Calicant. 

Paisatge agrari 

La gran majoria de cultiu de Manacor és de secà. Poca aportació de regadiu. 

La zona cultivada compren el 74% de la superfície del terme municipal i es situa en les zones 

perifèriques del nucli urbà i en les àrees més planes del municipi de Manacor. El cultiu de 

secà està representat especialment per l’ametller, els cereals, la figuera, el garrover i la vinya. 

L’ametller compren el 32% del secà i apareix a la part baixa de la muntanya, des de baix  de 

la muntanya fins aproximadament els 200m d’altura. Els cereals (29%) són característics de la 

planura de Manacor, sovint associats a l’ametller i la figuera, que tenen una distribució 

irregular. 
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5.6 Fauna 

Hi ha set coves catalogades com a Lloc d’interès Comunitari (LIC) a Manacor a on es troben 

invertebrats endèmics de la classe troglobis, amfípodes i isòpodes. 

Es pot dir que es troben dos tipus d’amfibis (calàpet i granot), cinc espècies de rèptils, una 

desena de mamífers i gran varietat d’aus, tant sedentàries com migratòries. 

Respecte als invertebrats, cal dir que destaquen per igual: les comunitats del mitjà  agrícola, 

els invertebrats propis de les garrigues d’ullastre i les espècies associades a la presència 

humana. Aquests tres grups es desglossen entre coleòpters i gastròpodes. Un quart grup serien 

els invertebrats dels torrents que es classifiquen en gastròpodes i aràcnids. 

5.7 Espais protegits 

La Llei d’Espais Naturals (LEN) desenvolupa figures de protecció per a àrees amb 

excepcionals valors ecològics, geològics i paisatgístics i estableix mesures i condicions 

d’ordenació territorial i urbanística necessàries per a la seva conservació i protecció. 

Diferència entre Àrees Naturals d’Especial Interès (ANEI) i Àrees Rurals d’Interès 

Paisatgístic (ARIP). 

Les Àrees Naturals d’Especial Interès de Manacor estan repartides per tot el terme municipal. 

Els cinc ANEI’s tenen una  distribució irregular: dues es troben a la part septentrional del 

terme i les altres tres es troben pràcticament a la part meridional. 

La seva extensió, en comparació amb el total de l’ANEI, s’exposa a la següent taula: 

ANEI’s Extensió (ha) % que 

representa Num. D´ANEI Nom A Manacor Total ANEI 

19 Cales de Manacor 635,32 635,32 100% 

20 Sa Punta i S´Algar 33,06 394 8,4% 

33 Es Fangar 1.142,99 1.142,99 100% 

44 Na Borges 1.271,96 3.004 41,8% 

45 Calicant 62,70 - - 

Figura 5.7.1: ANEI’s 
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5.8 Mitjà social 

5.8.1 Territori i demografia 

Amb una superfície de 260 km2, Manacor es converteix en el segon més extens de Mallorca 

després de Llucmajor, amb una densitat de població de 173,5 habitants per km2. Els nuclis 

urbans de la comarca per ordre d’habitants són: S’Estany d’en Mas, Cala Anguila-Cala 

Mendia, Cala Murada, Son Macià, Cales de Mallorca, Porto Cristo i Manacor. 

5.8.2 Característiques socioeconòmiques 

IAE. Nombre de llicències (2008) 

Activitats industrials 1.313 

Comerç majorista 156 

Comerç al detall 898 

Comerç d’alimentació 176 

Comerç de no alimentació 681 

Comerç mixte 41 

Activitats de restauració i bars 341 

Figura 5.8.2.1: Nº llicències a Manacor 

5.8.3 Facturació elèctrica per tipus de les Illes Balears (MWH) 

 2005 

Mallorca Menorca Eivissa Formentera I.Balears 

Ús domèstic 1.528.399 197.552 245.520 14.523 1.985.993 

Alta tensió 1.020.809 59.552 118.713 5.542 1.204.616 

Resta consum 1.4161.501 199.939 255.708 19.901 1.937.049 

TOTAL 4.010.709 457.043 619.941 39.966 5.127.659 

Figura 5.8.3.1: facturació elèctrica a les Illes Balears al 2005. Font: IBAE 

 2006 

Mallorca Menorca Eivissa Formentera I.Balears 

Ús domèstic 1.555.167 204.603 245.992 14.859 2.020.621 

Alta tensió 1.064.246 58.696 135.067 6.375 1.264.383 

Resta consum 1.526.588 207.792 265.948 20.782 2.021.111 

TOTAL 4.146.001 471.090 647.007 42.016 5.306.115 

Figura 5.8.3.2: facturació elèctrica a les Illes Balears al 2005. Font: IBAE 
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5.8.4 Urbanisme 

Cadastre rústic 2007 

Parcel·les: 21.616 

Superfície total: 25.978 ha 

Valor cadastral (mils d´€): 16.364 

Cadastre urbà 2008 

Solars: 2.588 

Superfície total solars: 12.581.188 m2 

Parcel·les edificades: 15.102 

Superfície total parcel·les edificades: 5.391.534 m2 

Valor cadastral (mils d´€): 1.093.642 

5.8.5 Ús del sòl 

% de superfície de cada tipus d’ús respecte al sòl total del municipi (en hectàrees) 

Ús real del sòl 2008 (ha) 2008 (%) 

Cultiu i pastura 190970 73,45 

Forestal 52026 20,01 

Erm 1404 0,54 

Improductiu 7228 2,78 

Sòl no agrícola 8372 3,22 

TOTAL 260000 1000,00 

Figura 5.8.5.1: ús real del sòl 

Distribució del sòl urbà no urbanitzable 2008 (Ha) 2008 (%) 

Urbà 790,2 78,1 

Urbanitzable ordenat 118,37 11,7 

Urbanitzable no ordenat 103,4 10,2 

TOTAL 1011,97 100,0 

Figura 5.8.5.2: distribució del sòl urbà no urbanitzable 
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L´ús predominat són els cultius i les pastures amb 190.970 ha que representen el 73,45% de la 

superfície municipal. En canvi el sòl no agrícola es situa en una 3,22% amb 8.372 ha. 

5.9 Patrimoni municipal i arqueològic 

Patrimoni històric: A l’any 1998 es va aprovar definitivament el Catàleg de centres d’interès 

cultural de Manacor i actualment es fa una gestió activa d’aquests bens, realitzant projectes de 

rehabilitació i millora d’edificis i espais. De entre tots els bens patrimonials destaquen la 

basílica paleocristiana de Son Peretó, el claustre de Sant Vicenç Ferrer i el Museu d’Història 

de Manacor. 
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6 Identificació i valoració d’impactes 
El següent apartat està dedicat a la identificació d’impactes, resultat de l’estudi de les 

interaccions produïdes entre les accions derivades de l’actuació i els factors ambientals 

inclosos a l’inventari. 

Pel que respecta a l’energia solar fotovoltaica com a font renovable, representa una fórmula 

energètica radicalment més respectuosa amb el medi ambient que les energies convencionals 

degut a que es disposa de recursos inesgotables a escala humana, per a cobrir les necessitats 

energètiques. Tot i així l’impacte ambiental no es pot considerar nul, pel que es valoren els 

distints impactes ocasionats per les diferents accions sobre els distints elements del hàbitat 

(clima, sòl, vegetació, fauna i paisatge), procés productiu i condicions socioeconòmiques. 

Per a la valoració dels diferents impactes del medi ambient s’utilitzen els següents criteris: 

magnitud, signe, duració o persistència, escala espacial, reversibilitat, moment i mesures 

correctores. 

Es realitza una valoració de l´impacte a cada un dels factors anteriorment citats. 

6.1 Període de construcció de la instal·lació 

6.1.1 Ocupació del sòl 

Tal com s’indica en el projecte, la finca a la qual es pretén ubicar l’activitat, compren dues 

parcel·les  del Polígon 4, concretament les parcel·les 1468 i 1469 del terme municipal de 

Manacor. 

El tipus de sòl en el que s’ubicarà la instal·lació, segons els plànols del Pla Territorial de 

Mallorca, pertany a la nomenclatura SRG (sòl rústic de règim general) i AT-H (àrea de 

transició d’harmonització). La finca està catalogada com a sòl rústic segons les NNSS de 

Manacor. 

La superfície de sòl rústic total ocupada per la instal·lació fotovoltaica (projecció sobre 

l’horitzontal) serà d’uns 7.425 m2,, emprant uns 20.115 m2 de superfície d’una finca de 34.066 

m2.  

La zona afectada per la instal·lació no afecta a cap figura de protecció de les establertes a la 

Llei 9/1999, de 26 de Maig, de Conservació de la Naturalesa o espais protegits establerts en la 



 

 

21 Pedro Andreu Llull 

Llei 1/1991, de 30 de Gener, d’Espais Naturals i de Règim Urbanístic de les Àrees d’Especial 

Protecció de les Illes Balears. 

Les parcel·les afectades actualment són d’ús agrícola, però que no suposen cap unitat 

important ni rentable del cultiu per sí mateix. En canvi, aquesta afecció a terra de  queda 

compensada per els beneficis inherents a l’actuació i per les necessitats energètiques del 

municipi. 

6.1.2 Canvi en la topografia del terreny 

Com ja s’ha descrit, la finca afectada és en l‘actualitat un terreny completament pla d’ús 

agrícola. Les parcel·les a ocupar s’adaptaran per a la implantació dels panells solars sense 

produir cap modificació a la geometria o a la topografia del terreny. 

L’acabat final es realitzarà amb eco-grava. És destacable la utilització de grava procedent de 

residus de construcció i demolició, essent aquesta una acció positiva per el correcte 

aprofitament d’aquests residus. 

6.1.3 Emissió de contaminants 

Durant la fase de construcció es produirà emissió puntual de gasos contaminants de vehicles i 

maquinaria. Aquest impacte negatiu tindrà afecció temporal principalment sobre la qualitat 

atmosfèrica. 

6.1.4 Producció de residus 

Els residus produïts es limitaran a la fase de construcció i són mínims en aquests tipus de 

projectes: residus vegetals, excedents d’enderrocs o excavació. 

S’evitarà l’abocament de qualsevol tipus de residus en llocs no adequats per aquesta finalitat. 

Una vegada finalitzada la instal·lació, la zona haurà de quedar neta de residus i enderrocs. 

Aquest seran eliminats del terreny a un centre d’abocament autoritzat. 

Aquest impacte tindrà una afecció negativa per a l’atmosfera ja que hauran de ser transportats 

i retirats, de la mateixa manera afectarà, de forma poc significativa a la qualitat paisatgística, 

gràcies a la idoneïtat de la ubicació i l’adopció de mesures correctores. 

6.1.5 Emissió de sorolls 

S’ha de considerar la generació de sorolls com un episodi més de la contaminació 

atmosfèrica. Durant la fase de construcció es produiran afeccions fonamentals per sorolls i 

trànsit, a la fauna de l’àrea de les obres. Aquests tipus de riscs són inevitables. 
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6.1.6 Molèsties generals en obres 

Es refereix principalment a l’emissió de partícules en suspensió en la fase d’obres. Transport 

de material, trànsit de vehicles, etc. Durant la fase d’acondicionament del terra del parc solar 

es realitzaran totes les rases i arquetes per a la canalització del cablejat. 

6.1.7 Augment del risc d’incendi 

Es refereix als riscs propis de l’existència de maquinària. Es prendran les mesures  tècniques 

de protecció durant el seu ús. 

6.2 Fase de funcionament 

A la fase d´ús, les càrregues ambientals de la instal·lació solar són menyspreables. L’efecte 

visual al paisatge és el principal impacte a avaluar, sent susceptible de ser reduït en aquest 

projecte per la seva adequada integració en el paisatge: idoneïtat de la ubicació, disseny de la 

instal·lació i implantació de mesures correctores. 

Durant el funcionament de la instal·lació no es genera cap tipus de residu. No existeixen 

afeccions importants ni amb la qualitat de l’aire ni al sòl, flora i fauna. No es provocaran 

residus ni vibracions, i no s’afectarà tampoc a l’hidrologia existent. 

Per a realitzar la seva funció la instal·lació no necessita de matèries primeres, només 

transforma l’energia solar en electricitat. I no necessita de cap tipus de combustible. 

6.2.1 Introducció d’elements aliens a l’entorn 

Es tracta de valorar els efectes visuals i paisatgístics de la construcció de la instal·lació solar 

fotovoltaica en el paisatge i la seva acceptació social.  

Mesures de disseny 

El camp fotovoltaic ocuparà una superfície total de 34.066 m2 de sòl rústic. 

La definició del elements complementaris de la instal·lació, com edificacions i línees 

elèctriques queden descrites  i reflectides en la Memòria del parc solar. 

Les estructures de suport dels mòduls fotovoltaics són, com ja s’ha indicat, fixes. Aquest fet 

implica que són menys “voluminoses” i la seva alçada màxima (aproximadament 2,67 m) és 

menor a la que tenen els seguidors solars. Així es minimitza l’impacte visual, paisatgístic i 

ambiental. 
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Figura 6.2.1.1: estructura amb mòduls 

El sòl es cobrirà amb uns 10 cm de grava procedent de residus de construcció i enderrocs 

obtinguts a les plantes de tractament gestionades per l´empresa MAC-INSULAR. Aquesta 

grava proporcionarà estabilitat al suport dels panells fotovoltaics i al mateix temps impedirà el 

creixement de la vegetació. 

 

Figura 6.2.1.2: eco-grava 

Es plantarà una tanca vegetal utilitzant espècies existents en les proximitats, característiques 

de la zona. 

El terreny escollit es totalment pla, així com els seus voltants, per la qual cosa, un cop 

establerta una pantalla vegetal en el perímetre de la instal·lació s’apreciarà una important 

minimització de l’impacte visual des de qualsevol punt de l’exterior de la parcel·la. 

Les línees elèctriques discorreran soterrades en la seva totalitat i no causaran cap impacte 

visual. 

Valoració paisatge visual 

Per valorar la incidència de l’activitat que es pretén desenvolupar en el paisatge s’ha tingut en 

compte: 

a) La visibilitat i protecció de les vistes. 
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La visibilitat es defineix com la qualitat inherent a lo que es pot veure. I la conca visual d’un 

punt es defineix com l’àmbit geogràfic que engloba al conjunt de punts que es poden veure 

des de el primer. 

Amb el terme intervisibilitat ens referim a la quantitat de punts que es poden veure des de el 

punt de referència. L’intervisibilitat  és un paràmetre molt important de fragilitat paisatgística, 

doncs la probabilitat de dany ambiental en zones visibles és major que en les zones més 

ocultes. 

En aquest estudi la visibilitat s’ha determinat estudiant l’entorn del projecte, que ve 

determinat pel territori des de el que l’actuació és visible i estant definit per la superposició de 

vàries conques visuals. 

Hi ha que destacar, orientat al Sud-Oest de la parcel·la, la proximitat al centre urbà del 

municipi de Manacor, a una distància d’aproximadament 2 km. Per la qual cosa és possible 

que des de algun edifici de gran altura sigui visible la instal·lació. 

 

Figura 6.2.1.3: visió actual del terreny (direcció Sud) 

 

Figura 6.2.1.4: visió actual del terreny (direcció Est) 
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b) Qualitat i fragilitat paisatgística 

Es defineix la qualitat del medi físic com el grau d’excel·lència o mèrit que ter per ser utilitzat 

o gaudit. I fragilitat del medi físic com la probabilitat de deteriorament que presenta davant 

determinades actuacions. 

En el Pla Territorial de Mallorca el paisatge es tracta dividint el territori en unitats 

d’integració paisatgística i ambiental (grans zones del territori amb característiques 

homogènies del paisatge). Cada una de les unitats està formada a la vegada per la unió de 

subunitats homogènies que tenen un paisatge més definit i concret. 

El terreny a on s´ubicarà el parc solar està delimitada dintre de l´Unitat Paisatgística P6: 

Llevant, amb un grau de valoració paisatgística moderat. A la vegada, la parcel·la es troba 

dintre de la subunitat Manacor. Aquesta unitat recull el centre urbà, perifèria i zones 

industrials. Es tracta del paisatge que genera una ciutat amb un tamany considerable, com és 

Manacor.  

 

Figura 6.2.1.5: Pla territorial de Mallorca (terreny marcat amb una estrella) 

Amb l’estudi de visibilitat es conclou que la probabilitat de dany ambiental és baixa, al 

tractar-se d’una zona plana, i per la formació d’una tanca vegetal perimetral d’espècies de la 

zona (tuies), com a mesura de correcció d’impacte visual. 
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c) Afluència d’observadors 

La magnitud d’aquest tipus d’impacte depèn del nombre d’observadors potencials (més 

impacte en zones visibles des de poblacions i vies de comunicació, menys impacte en zones 

allunyades rurals o muntanyoses i inaccessibles), per el que s’ha tingut en compte nuclis 

urbans, carreteres, punts escènics i zones amb població temporal dintre de la zona de 

visibilitat. 

Per arribar a la finca privada, a les parcel·les a on es pretén ubicar  la instal·lació, s’ha de 

sortir de la carretera Palma-Artà, per agafar un accés que du a un camí privat. La parcel·la es 

troba a uns 50 metres de la carretera. 

Acceptació social 

La necessitat de promoure les energies renovables és un factor fonamental cada cop més 

present a la nostra societat, i considerant la localització, disseny, efectes ambientals i 

socioeconòmics positius de l’activitat projectada i la utilitat pública no són reaccions de 

rebuig esperades per part de cap col·lectiu. 

Així mateix, es dissenyarà la instal·lació per facilitar visites organitzades de centres educatius 

i de l’Ajuntament. 

6.2.2 Augment de riscs per la fauna 

Durant el funcionament de la instal·lació no hi haurà afeccions importants en el medi biòtic. 

L’impacte a les aus es considera pràcticament nul degut a la baixa altura de les estructures. 

6.2.3 Introducció a nous usos 

El desenvolupament de les fonts renovables d’energia és un dels aspectes claus de la política 

energètica nacional i autonòmica, per les següents raons: 

• Contribueixen eficientment a la reducció de les emissions de gasos d’efecte 

hivernacle, en particular del CO2. 

• La major participació de les energies renovables en el balanç energètic disminueix la 

nostra dependència dels productes petrolífers i diversifica les nostres fonts de 

subministrament al promoure productes autòctons.    
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Avantatges ambientals i per l’entorn aconseguides per la instal· lació dissenyada 

En els darrers anys estem presenciant una millora en les tecnologies renovables  i un augment 

en la producció d’aquest tipus d’energia. L’aprofitament de l’energia solar contribuirà en els 

següents aspectes ambientals i socials: 

1. Evita la contaminació: les plaques solars fotovoltaiques són la millor tecnologia 

disponible per la producció solar d’electricitat sense cap tipus d’emissió de 

contaminant o generació de residus. L’electricitat produïda en aquesta instal·lació 

equival a la que es deixa de produir energia a les centrals tèrmiques de l’illa, que a les 

Balears utilitzen fonamentalment combustibles fòssils. 

2. No hi ha cap tipus de transferència de contaminació entre medis i no genera cap tipus 

de residu amb el seu funcionament. 

3. La instal·lació suposa un estalvi d’energia utilitzant racionalment un recurs renovable 

com és la radiació solar, implicant un estalvi d’emissions contaminants (CO2, SO2, 

NOX,  residus radiactius...) 

4. Aprofitament d’un recurs local abundant i renovable. 

5. Contribueix al subministra energètic de l’illa. Adaptació producció - demanda. 

Màxima producció a l’estiu quan hi ha més demanda a Balears. 

6. Descentralitza la producció, redueix els costos de transport d’electricitat al apropar 

producció i consum, reduint les pèrdues. 

7. Pot incloure’s com a objectiu en els indicadors d’un Sistema de Qualitat Ambiental 

(SGA) o una AGENDA LOCAL 21. 

8. Derivada de les anteriors, contribueix a complir els compromisos en matèria 

mediambiental, energètica i de la reducció d’emissions: 

a) Llibre Blanc de l’Energia, l’UE pretén cobrir el 15% de la demanda elèctrica 

emprant producció renovable a l’any 2010. 

b) Pla d’Estalvi Energètic (PAE) i Pla de Foment de les Energies Renovables 

(IDAE). 

c) Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears, impuls a les EERR. 

d) Compromisos locals del Consell Insular i els Ajuntaments. 

e) Pla territorial de Mallorca, foment de l’energia solar fotovoltaica. 

9. Millora de l’autoabastiment elèctric de l’illa. Així mateix incrementa la independència 

de l’economia balear al reduir-se la compra de combustible a l’exterior. 
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10. Fomenta l’economia local i de la zona, al generar llocs de treball per al muntatge i 

manteniment de les instal·lacions solars. 

11. Millora la balança fiscal de la zona, ja que els imposts especials pagats es recuperen en 

el pagament de la prima de l’electricitat del productor. 

Estimació de l’estalvi d’emissions de gasos a l’atmosfera aconseguides per la 

instal· lació 

El diòxid de carboni (CO2) encara que no és directament contaminant, produeix afecte 

hivernacle pel que és interessant apreciar la quantitat d’aquest gas que es deixarà d’emanar. 

Per un hidrocarbur convencional (gasoil, fuel, carbó), es por considerar a una emanació de 1 

kg de CO2  per cada kWh elèctric generat a una central tèrmica convencional. Per tant l’estalvi 

corresponent al parc és de 1.485.168 kg CO2/any 

En quant al resta d’emissions de gas, aquestes dependran del combustible que s´evita ser 

cremat. La producció elèctrica a les Illes Balears, es basa en el carbó i els combustibles 

líquids. 

L’estalvi d’emissions de gas (en kg) aconseguits per la instal·lació, s’han calculat a partir de 

la producció de combustibles emprats a Balears per a la producció d’electricitat. 

Estalvi anual d’emissions contaminants 

Gas Emissió (kg/any) 

SO2 6.430,5 

NOX 514 

PST 969 

CO 7.875 

HC 223,6 

Figura 6.2.3.1: estalvi anual d’emissions 

Estalvi d’energia primària per a l’illa 

Mitjançat l’ús d’energies renovables s’aconsegueix un important estalvi de consum d’energia 

primària. Els 1.485.168 kWh elèctrics generats en la planta fotovoltaica en un any, estalvien 

la crema de gran quantitat de combustibles. 
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6.2.4 Generació de renda i treball 

Fomenta l’economia local i de la zona, al generar llocs de treball per al muntatge i 

manteniment de les instal·lacions solars. 

6.2.5 Tasques de manteniment 

Les tasques de manteniment només suposen lleugeres tasques de neteja i supervisió. Per tant 

aquet acció no tindrà cap afecció sobre el medi. 

6.2.6 Riscs per persones 

El recinte, a més d’estar situat en una zona de poca afluència, estarà vallat, per tant no hi 

haurà accés públic si no és guiat per un tècnic, i així no existirà risc per la població.  

6.3 Fase de fi de la vida útil 

Finalitzada l’activitat de producció d’energia elèctrica es procedirà al desmantellament total 

de tots els elements instal·lats i a la restauració el terreny afectat a la situació original. 

La vida útil d’una planta fotovoltaica és la dels seus components. Les garanties de potència 

dels mòduls donades per als fabricants arriben a valors de 25 anys. Quan el cicle de vida dels 

mòduls hagi arribat a la seva fi, o s’hagi fet malbé per diferents circumstàncies, aquests són 

enviats al seu productor per a reparació, reutilització o eliminació. El vidre i l’alumini  

podrien reutilitzar-se, o almenys incorporar-se al reciclatge. Les estructures metàl·liques 

podrien ser reutilitzades o reciclades, així com els blocs de formigó de la base, que podria ser 

reutilitzats o reciclats com a eco-grava. Els edificis prefabricats també es desmantellarien i es 

reciclarien de manera correcta. Pel que fa al cablejat i conductes, també serien reciclats 

aprofitant tant el coure com el plàstic aïllant. Tot aquest desmantellament i posterior 

reciclatge seria realitzat per empreses especialitzades. 
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7 Matriu d’avaluació d’impactes 
A continuació es presenta una matriu d’identificació i valoració d’impactes. A la matriu 

s’enumeren i relacionen els elements del medi en les diferents categories d’impacte ambiental 

considerades, de manera que en les cel·les d’intersecció es poden identificar els impactes. 

Aquests impactes seran classificats o ponderats segons una escala convencional de quatre 

graus que es refereix a la intensitat d’impacte, a la qual s’anteposa un signe + o – per designar 

si l’impacte previsible és positiu o negatiu. 

Escala de ponderació: 

• Menyspreable (M) 

• Petita (P) 

• Significatiu (S) 

• Important (I) 

Així mateix, si es considera viable i precisa la introducció de mesures correctores s’inclourà 

l’abreviació (MS). 
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Figura 7.1: matriu d’avaluació d’impactes 
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8 Mesures correctores i protectores 
Es determinen a continuació una sèrie de mesures correctores pensades per minimitzar o 

corregir els previsibles impactes que es deriven del nostre projecte. En aquest apartat de 

mesures protectores i correctores previstes, s’ha partit de la premissa d’evitar els impactes 

ambientals des d’un principi al dissenyar el projecte. S’inclouen les següents mesures: 

8.1 Fase de construcció 

• A les edificacions auxiliars de la instal·lació fotovoltaica s’empraran materials i colors 

que permetin la integració a l’entorn. 

• Per evitar elevats nivells d’emissió de partícules en suspensió a la fase d’obres, es 

procedirà al risc sistemàtic de les superfícies que puguin provocar aquest tipus de 

contaminació. 

• Es controlarà l’emissió de gasos i contaminants dels vehicles i maquinària en la seva 

continua posta a punt, així com la generació de renous amb la utilització de silenciadors. 

La maquinària utilitzada per aquesta activitat s’haurà de mantenir en les millors 

condicions, considerant motors i silenciadors, minimitzant el nivell de soroll. 

• Controlar la velocitat dels vehicles. 

• Les grues i elements d’excavació es posicionaren dintre de l’àrea de maniobra, en els 

llocs amb menys vegetació i sempre evitant tala d’arbres. 

• Transportar el material d´’excavació o recobriment cobert (amb malla u altra), sense 

superar la capacitat del vehicle de carga. 

• Totes les maniobres de manteniment d’equipament i maquinària s’hauran de realitzar en 

instal·lacions adequades per això (canvis d’oli, etc.) evitant els possibles abocaments 

accidentals al medi, si es requereix a damunt un polietilè que cobreixi una àrea de treball. 

• Remoure immediatament en cas d’abocaments accidentals de combustible, el sòl i 

restaurar l’àrea afectada amb materials i procediments senzills. 

• En el cas d’existir serveis les aigües residuals seran depurades adequadament abans del 

seu abocament. 

• Evitar el pas de maquinària a damunt el sòl amb cobertura vegetal fora de l’àrea de 

l’obra. 

• Realitzar els treballs d’excavació en horaris diürns. En cas que es requereixi avançar 

obres en horari nocturn haurà de tenir els permisos corresponents. 
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• En el perímetre de la parcel·la, es crearà  una tanca vegetal per la que es podran utilitzar 

espècies existents en les proximitats. 

• Un cop acabades les obres es procedirà a la neteja general de les àrees afectades, retirant 

les instal·lacions temporals, restes de màquines i escombraries, dipositant-los a abocadors 

controlats i instal·lacions adequades per el seu tractament. S’ha d’implantar un programa 

de residus sòlids (escombraries, material reutilitzable, material reciclable i escombraries). 

8.2 Fase de funcionament 

• cm. d’eco-grava distribuïda a la superfície del terreny suportaran l’estructura dels mòduls, 

aquesta grava donarà estabilitat  les plaques a davant possibles assentaments del terreny. 

A la vegada, aquesta grava superficial impedirà el creixement vegetal i durà a un millor 

manteniment.  

• El tancament de metall de 2 m d’altura de la instal·lació impedirà l’entrada al públic. I 

una tanca vegetal corregirà la visual. 

• Es durà a terme un seguiment del desenvolupament de la plantació de la pantalla vegetal 

perimetral. 

• Les línees elèctriques aniran soterrades, així no causaran cap impacte visual, ni risc 

d’electrocutació per a les aus. 

8.3 Fi de la vida útil 

• Encara que no es preveuen canvis inicials en la ubicació de la infraestructura i el seu 

assentament ha de ser per un període de temps indefinit, en l’hipotètic cas de retirada dels 

equips fotovoltaics, es desmuntarien les  infraestructures i s’extraurien les proteccions de 

síquies quedant el terreny integrament restaurat en el seu estat original, sense haver sofert 

cap canvi. 

• En la fase d’eliminació, després de la vida útil, s’establiran vies de reutilització o retirada. 

• S’establirà una correcta gestió dels mòduls fotovoltaics un cop esgotada la seva vida útil, 

implementant estratègies de reciclatge i reutilitzant els materials que constitueixen un 

mòdul fotovoltaic. 
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9 Conclusions de l’estudi d’impacte ambiental 
En els darrers anys estam presenciant una millora de les tecnologies de producció d’energies 

renovables i un augment en el nombre d’instal·lacions productores d’aquestes enegies. Entre 

les tecnologies aplicades a la producció d’energies renovables figuren els sistemes de captació 

i aprofitament de l’energia solar. 

L’aprofitament de l’energia solar contribueix a disminuir la dependència energètica de 

Balears i l’impacte derivat de la utilització de sistemes basats en l’aprofitament de les 

energies fòssils, així com a la diversificació energètica. A la vegada, la instal·lació de 

sistemes de captació d’energia solar col·locats directament a damunt terrenys poden suposar 

un impacte paisatgístic.  

La superfície total de la instal·lació serà de 34.066 m2. I  amb la finalitat de reduir l’impacte 

que la seva ubicació té sobre el terreny i el paisatge, la instal·lació s’ha dissenyat amb el 

màxim respecte medi ambiental, evitant l’obertura de noves vies d’accés, tenint en compte 

l‘existència de terrenys sense pendent i fora d’àrees amb risc d’inundacions, incendi, erosions 

o desplaçament (segons el Pla Territorial de Mallorca). 

Per altra part, la necessitat de promoure les energies renovables i avançar cap a un model de 

desenvolupament més sostenible és un factor cada dia més present a les Illes –Balears i 

polítiques energètiques. 

Com a conclusió de l’estudi d’impacte ambiental al que s’ha sotmès el projecte, segons la 

legislació vigent, i analitzats els potencials efectes significatius que es puguin derivar de la 

realització del projecte, es considera viable des de el punt de vista ambiental, considerant que 

de la seva execució no se’n derivaran impactes ambientals crítics. 

El projecte s’ubica fora d’espais naturals protegits i no tindrà efectes negatius apreciables a la 

fauna i a la flora del lloc. 

Els impactes ambientals d’efectes negatius significatius podran ser minimitzats o corregits 

amb l’aplicació de les mesures correctores incloses en l’apartat 8 d’aquest estudi. 
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10 Objectiu 
Aquest Estudi de Seguretat i Salut té com objectiu analitzar els treballs que es realitzaran 

durant la construcció del parc solar fotovoltaic de 1 MWn ubicat a Manacor, per a la detecció 

i avaluació de tots els riscos per a la salut dels treballadors i de persones alienes, proposant 

mesures preventives que eliminin aquests riscos o minimitzin les conseqüències dels 

mateixos. 

L’estudi s'ha elaborat d’acord amb les especificacions del Reial Decret 1627/1997, de 24 

d'Octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut laboral a les 

obres.  
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11 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 per realitzar els treballs necessaris en les condicions de seguretat i salut correctes. 

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`octubre, pel qual s`estableixen les 

disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de nova construcció. 

El  contractista de l’obra 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. 

Serà obligatori què a l’obra 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 h. 

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. 

• 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 
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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 de la maquinària d`obra.  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 avís a l`autoritat 

laboral competent. 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 parcial 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. 

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. 

• 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. 
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• 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 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. 
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12 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 Reial Decret 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. 

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 

i manteniment en la instal·lació. 

12.1 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. 

12.2 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, ...). 
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• 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. 

12.3 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. 

12.4 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). 
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• Contactes elèctrics indirectes (defectes d`aïllament, sobretensions, ...). 

12.5 Treballs que impliquen riscos especials 

• Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, 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. 

• Treballs en els quals l`exposició 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. 

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica 

obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d`alta tensió. 

• Treballs que exposin a risc d`ofegament per immersió. 

• Obres d`excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 

subterranis. 

• Treballs que impliquin l`ús d`explosius. 

• Treballs que requereixin muntar i/o desmuntar elements prefabricats pesats. 
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13 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 mitjans auxiliars, la 

maquinària i les eines de treball. D`altra banda, els mitjans 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, ..., en la instal·lació. 

13.1 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 substituir, 

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. 

13.2 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. 

• 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 anti-bolcada. 
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• 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`estat 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. 

• 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. 
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• 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 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) i de protecció contra contactes elèctrics indirectes 

(equips de classe II, connexió equipotencial local, separació elèctrica de circuits o 

interruptors diferencials). 

13.3 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 EPI’s 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, 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. 

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 
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• 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, ..., 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 anti-tall 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. 

13.4 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`estat real dels elements 

(subsòl, instal·lacions veïnes, ...). 
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14 Risc elèctric en instal·lacions de BT 
Segons el que es defineix en el Reial Decret 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 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. 

14.1 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: 

1. Desconnectar aquesta part concreta. 

2. Prevenir qualsevol possible realimentació. 

3. Verificar l`absència de tensió. 

4. Posar a terra i en curtcircuit. 

5. 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 passos coneguts com les 5 regles d’or, s`autoritzarà l`inici dels 

treballs sense tensió en la part de la instal·lació que s`acaba d`aïllar de totes les fonts 
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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 re-connexió, 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. 

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`adoptar 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 retirat 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: 

1. Retirada de les proteccions addicionals col·locades, així com de la senyalització que 

delimita la zona de treball. 
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2. Retirada de la posada a terra i en curtcircuit. 

3. Desbloqueig i/o enretirada de la senyalització (de prohibició de maniobra) en els 

dispositius de tall de la instal·lació. 

4. 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. 

14.2 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-se), ja sigui per mitjà d`alguna part del seu cos o a 

través de les eines, equips, dispositius o 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 o 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 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 i materials utilitzats hauran d`assegurar la protecció del 

treballador en front al risc elèctric, garantint 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 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. 
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La zona de treball haurà de ser senyalitzada i 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, 

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. 

14.3 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 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. 

14.4 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: 
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• 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 posta 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 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 

determinat segons el taratge. 

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. 
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• 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 (en aquest cas el 

transformador) haurà d`estar connectada a terra, i el seu aïllament verificat 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. 

14.5 Electricitat estàtica 

En les instal·lacions on sigui impossible evitar la generació i acumulació de càrregues 

electrostàtiques, s`hauran 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 i danys a persones properes a la instal·lació. Totes aquestes 

mesures de protecció hauran de facilitar l`eliminació de l`electricitat estàtica generada o 

acumulada, basant-se en la descàrrega a terra d`aquestes càrregues estàtiques, per mitjà de la 

posta a terra i interconnexió de totes les parts conductores o metàl·liques de la instal·lació 

susceptibles d`adquirir potencials de forma directa o indirecta. 
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15 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 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. 

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, 

s`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 i 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 manteniment d`aquestes instal·lacions higièniques, es 

responsabilitzarà una persona, que podrà alternar aquest treball amb d`altres propis de l`obra; 

serà important que aquests treballs s`efectuïn diàriament. 
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16 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 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, ...  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, 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 d’un sol ús. 
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Es nomenarà 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 laborals, ambulatoris, hospitals, 

...), 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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17 Objectiu general 
L'objectiu d'aquest plec és l'enumeració de les condicions per les quals ha de regir-se 

l'execució de les infraestructures que componen el projecte de parc solars fotovoltaic. 

En ell s'assenyalen els criteris generals que seran d'aplicació, es descriuen les obres 

compreses, es fixen les característiques dels materials a emprar, les normes per a l'execució de 

les diferents unitats d'obra i proves previstes per a les recepcions. 

El present Plec de Condicions constitueix un conjunt de normes d'obligat compliment per a 

l'adjudicatari del contracte que regula l'execució de les obres compreses en el present projecte. 

Les normes aquí establertes s'exigeixen perquè tots els elements integrants compleixin 

garanties suficients de bon funcionament.   
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18 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. 
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19 Condicions facultatives 

19.1 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 o 

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 l’Estudi 

de Seguretat i Salut a aplicar. 

• Replantejament de l`obra i redacció de l`acta corresponent amb l`aprovació del 

contractista. 

• Comprovació d`instal·lacions provisionals o 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 proves, 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 o 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). 
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• 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. 

19.2 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. 
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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. 

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 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, ... que 

ocasionin les obres des del seu inici fins a la seva total finalització. 

Tota interpretació i 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 o 

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, 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. 
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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. 

19.3 Prescripcions relatives a treballs i materials 

El contractista estarà obligat a la realització i 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 un cartell on hi constin les principals dades de l`obra: 

títol, tècnics competents, ... 

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. 

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, ... 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 
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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 o 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 vicis ocults o defectes en els treballs, materials o 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 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 proves i assajos 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, el contractista haurà d`obrar d`acord 

a les regles i pràctiques que dicti la seva ètica professional. 

19.4 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 i la propietat, desprès del 

reconeixement acurat de les obres, s`alçarà la corresponent acta que haurà de ser signada per 
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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. 

La Direcció Facultativa haurà de facilitar a la propietat tota la documentació final de 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 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. 

Anteriorment a la posada en servei dels elements principals de la instal·lació fotovoltaica 

(mòduls, inversors, ...), aquests hauran d`haver superat les proves de funcionament en fàbrica, 

de les quals es redactarà un acta que serà adjuntada als corresponents certificats de qualitat. 

Les proves a realitzar pel instal·lador, com a mínim hauran de ser les següents: 

• Funcionament i posada en marxa de tots els sistemes. 

• Proves d`engegada i aturada per a diferents instants de funcionament. 

• Proves d`actuació dels elements i mesures de protecció, seguretat i alarma. 
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• Determinació de la potència real instal·lada. 

Un cop finalitzades totes les diferents proves 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. 

• 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. 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 25 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 
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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: 

• Retirar (en un termini raonable de temps) tota la maquinària, mitjans auxiliars, 

instal·lacions, ... 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 una única Recepció 

Definitiva. 
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20 Condicions tècniques 

20.1 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. 

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 la instal·lació 

fotovoltaica 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. 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 fotovoltaica, 

assegurant la protecció davant de contactes directes i indirectes, curtcircuits, sobrecàrregues ... 

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. 

20.2 Sistemes generadors fotovoltaics 

Tots els mòduls hauran de satisfer les especificacions UNE-EN 61215 per a mòduls 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. 
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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 per a la seva desconnexió, de forma independent. 

20.3 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 CTE DB-SE. 

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 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. 

20.4 Inversors 

Seran 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: 
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• Principi de funcionament: font de corrent. 

• Autoconmutats. 

• Seguiment automàtic del punt de màxima potència del generador (MPPT). 

• No podran funcionar de manera aïllada (sistema anti-illa). 

Els inversors compliran amb les directives comunitàries de Seguretat Elèctrica i 

Compatibilitat Electromagnètica (ambdues hauran de ésser certificades pel fabricant). 

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. El grau 

de protecció mínim de l’inversor instal·lat a l’interior d’un edifici serà de IP20. 

20.5 Cablejat 

Els conductors seran de coure o alumini, 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% . 

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. 

20.6 Posta a terra de les instal·lacions fotovoltaiques 

Totes les masses de la instal·lació  (tant de la part de contínua com de la d`alterna) hauran 

d`estar connectades a terra, i seran independents de la del neutre de la companyia 

distribuïdora. 

20.7 Etapes en el muntatge de la instal·lació 

Anteriorment a l`inici de les obres, s`haurà hagut d’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 Reial Decret 1578/2008 de 27 de 

Setembre) i demanar la corresponent Llicència Municipal d`Obra. 

20.7.1 Replanteig 

Com a qualsevol altra obra, a l`inici de la mateixa, s`haurà d`indicar (plànol en mà) damunt el 

terreny: el moviment de terres, les rases per al soterrament de les diferents línees, ... 
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20.7.2 Realització de l’obra civil 

Es faran els moviments de terres oportuns, així com també les excavacions i rases necessàries. 

20.7.3 Muntatge de l`estructura 

L`estructura haurà de permetre la posterior correcta fixació dels mòduls fotovoltaics per mitjà 

de cargols. 

20.7.4 Col·locació de mòduls i instal·lació elèctrica 

Un cop acabada la fase de muntatge de les estructures, es procedirà a la col·locació dels 

mòduls solars fotovoltaics sobre aquestes. Seguidament, es realitzarà la connexió elèctrica 

entre els diferents mòduls, i mitjançant canalització elèctrica soterrada, s’anirà fins al quadre 

de branca i d’aquest, a l’inversor corresponent. Cadascuna d`aquestes canalitzacions 

elèctriques (línees) haurà de complir amb els criteris d`escalfament i caigudes de tensió 

contemplats en el REBT. 

20.7.5 Connexionat dels inversors i aparellatge del CMiT 

Es procedirà a la col·locació i correcta instal·lació dels inversors i tots els seus elements 

auxiliars. Es procedirà d’igual manera al CMiT. 

20.7.6 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 de MT. 
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21 Condicions econòmiques 

21.1 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. 

21.2 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 s`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). 

21.3 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. 

21.4 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. 

21.5 Modificacions del projecte 

Si la contracta, sense autorització de la part facultativa, optés per emprar materials o 

components de majors prestacions (o sobredimensionats) que els marcats en el projecte, amb 
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el corresponent import superior al fixat en el pressupost, en cap cas tindrà dret al pagament de 

la diferència respecte a l`estrictament contractat. 
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22 Requeriments tècnics del contracte de manteniment 

22.1 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. 

22.2 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. 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 i/o 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 
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possibles incidències observades. També s`hauran de registrar (en un llibre de manteniment) 

totes les operacions de 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. 

22.3 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. 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 i/o 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 podrà (per compte i risc del proveïdor) 

portar a terme 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. 
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La garantia podrà ser anul·lada quan la instal·lació hagi estat reparada, modificada o 

desmuntada 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, però no es responsabilitzarà dels 

perjudicis causats per la demora en aquestes actuacions sempre que aquesta sigui inferior als 

15 dies naturals. 

 

 


