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6.1. Objecte 

 

6.1.1 Fixar les condicions tècniques mínimes que han complir les 
instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa, que per les seves 
característiques estiguin compreses en l’apartat segon d’aquest Plec de 
Condicions. Es pretén servir de guia per a instal·ladors i fabricants d’equips, 
definint les especificacions mínimes que haurà de complir una instal·lació 
per assegurar la seva qualitat, en benefici de l’usuari i del propi 
desenvolupament d’aquesta tecnologia. 

 

6.1.2 Es valorarà la qualitat final de la instal·lació en quant al seu rendiment 
i producció  

 

6.1.3 L’àmbit d’aplicació d’aquest Plec de Condicions Tècniques (en el que 
segueix, PCT) s’expandeix a tots els sistemes mecànics, elèctrics i 
electrònics que formen part de les instal·lacions. 

 

6.1.4  En determinats supòsits, per als projectes es podran adoptar, per la 
pròpia naturalesa dels mateixos o el desenvolupament tecnològic, solucions 
diferents a les exigides en aquest PCT, sempre i quant que quedi 
suficientment justificada la seva necessitat i que no impliqui una disminució 
de les exigències mínimes especificades al mateix.   

 

6.1.5 Aquest Plec de Condicions Tècniques es troba associat a les línies 
d’ajuda per a la promoció d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica en 
l’àmbit del Pla de Foment d’Energies Renovables. Determinats apartats fan 
referència a la seva inclusió en la Memòria a presentar amb la sol·licitud 
d’ajuda, o en la Memòria de Disseny o Projecte a presentar prèviament a la 
verificació tècnica. 

 

6.2. Generalitats 

 

6.2.1 Aquest Plec es d’aplicació en la seva integritat a totes les instal·lacions 
fotovoltaiques destinades a la producció d’electricitat per a ser venuda en la 
seva totalitat a la xarxa de distribució. Queden excloses expressament les 
instal·lacions aïllades de la xarxa. 

 

6.2.2 Podran optar a aquesta convocatòria altres aplicacions especials, 
sempre i quan s’assegurin uns requisits de qualitat, seguretat i durabilitat 
equivalents. Tant en la Memòria de Sol·licitud com en la Memòria de 
Disseny o Projecte s’inclouran les característiques d’aquestes aplicacions, 
reservant-se l’IDAE la seva acceptació. 
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6.2.3 En tot cas és d’aplicació la normativa que afecti a instal·lacions solars 
fotovoltaiques: 

 

6.2.4 Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric. 

 

6.2.5 Reial Decret 2818/1998, de 23 de desembre, sobre producció 
d’energia elèctrica per recursos o fonts d’energies renovables, residus i 
cogeneració. 

 

6.2.6 Decret 2413/1973, de 20 de setembre,  per el que s’aprova el 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 

6.2.7 Reial Decret 1663/2000, del 29 de setembre, sobre la connexió 
d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió. 

 

6.2.8 Reial Decret 1955/2000, de l’1 de desembre,  per el qual es regulen 
les activitats de transport, distribució, comercialització, subministra i 
procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica. 

 

6.2.9 Reial Decret 3490/2000, del 29 de desembre,  per el qual s’estableix 
la tarifa elèctrica pel 2001. 

 

6.2.10 Resolució del 31 de maig de 2001 per la que s’estableixen els models 
de contracte i tipus i model de factura per a les instal·lacions solars 
fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió.  

 

6.3. Definicions 

6.3.1 Radiació solar 

 

6.3.1.1 Radiació solar 

Energia procedent del Sol en forma d’ones electromagnètiques. 

 

6.3.1.2 Irradiància 

Densitat de potència incident en una superfície o l’energia incident en una 
superfície per unitat de temps i unitat de superfície. Es mesura en kW/m2. 
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6.3.1.3 Irradiació 

Energia incident en una superfície per unitat de temps i al llarg d’un cert 
període de temps. Es mesura en kW/m2.  

 

6.3.2. Instal·lació 

 

6.3.2.1 Instal·lacions fotovoltaiques 

Aquelles que disposen de mòduls fotovoltaics per a la conversió directe de 
la radiació solar en energia elèctrica sense cap pas entremig. 

  

6.3.2.2 Instal·lacions fotovoltaiques interconnectades 

Aquelles que normalment treballen en paral·lel amb l’empresa distribuïdora. 

 

6.3.2.3 Línia i punt de connexió i mesura 

La línia de connexió és la línia elèctrica mitjançant la qual es connecten les 
instal·lacions fotovoltaiques amb un punt de la xarxa de l’empresa 
distribuïdora o amb l’escomesa de l’usuari, denominat punt de connexió i 
mesura. 

 

6.3.2.4 Interruptor automàtic de la interconnexió 

Dispositiu de tall automàtic sobre el qual actuen les proteccions 
d’interconnexió. 

 

6.3.2.5 Interruptor general 

Dispositiu de seguretat i maniobra que permet separar la instal·lació 
fotovoltaica de la xarxa de l’empresa distribuïdora. 

 

6.3.2.6 Generador fotovoltaic 

Associació en paral·lel de ramals fotovoltaics. 

 

6.3.2.7 Ramal fotovoltaic 

Subconjunt de mòduls interconnectats en sèrie o en associacions sèrie-
paral·lel, amb voltatge igual a la tensió nominal del generador. 

 

6.3.2.8 Inversor 

Convertidor de tensió i corrent contínua en tensió i corrent alterna. 
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6.3.2.9 Potència nominal del generador 

Suma de les potències màximes dels mòduls fotovoltaics 

 

6.3.2.10 Potència de la instal·lació fotovoltaica o potència nominal 

Suma de la potència nominal dels inversors (la especificada pel fabricant) 
que intervenen en les tres fases de la instal·lació en condicions nominals de 
funcionament. 

 

6.3.3. Mòduls 

 

6.3.3.1 Cèl·lula solar o fotovoltaica 

Dispositiu que transforma la radiació solar en energia elèctrica. 

 

6.3.3.2 Cèl·lula de tecnologia equivalent (CTE) 

Cèl·lula solar encapsulada de forma independent, la qual la seva tecnologia 
de fabricació i encapsulat és idèntica a la dels mòduls fotovoltaics que 
formen la instal·lació. 

 

6.3.3.3 Mòdul o pannell fotovoltaic 

Conjunt de cèl·lules solars directament interconnectades i encapsulades 
com a un únic bloc, entre materials que les protegeixin dels efectes de la 
intempèrie. 

 

6.3.3.4 Condicions Estàndard de Mesura (CEM) 

Condicions d’irradiància i temperatura en la cèl·lula solar, utilitzades 
universalment per caracteritzar cèl·lules, mòduls i generadors solars i 
definides del següent mode: 

– Irradiància solar: 1000 W/m2 

– Distribució espectral: AM 1,5 G 

– Temperatura de cèl·lula: 25 °C 

 

6.3.3.5 Potencia pico 

Potència màxima del pannell fotovoltaic en CEM. 
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6.3.3.6 TONC 

Temperatura d’operació nominal de la cèl·lula, definida com la temperatura 
en que arriben les cèl·lules solars quan s’exposen al mòdul a una irradiància 
de 800W/m2 amb distribució espectral AM 1,5 G, la temperatura ambient es 
de 20ºC i la velocitat del vent d’1m/s. 

 

 

6.4. DISSENY 

 

6.4.1 Disseny del generador fotovoltaic. 

 

6.4.1.1 Generalitats 

 

6.4.1.2 El mòdul fotovoltaic seleccionat complirà les especificacions del 
apartat 6.5.2. 

 

6.4.1.3 Tots els mòduls que integren la instal·lació seran del mateix model, 
o en el cas de models diferents, el disseny té de garantir totalment la 
compatibilitat entre ells i la absència d’efectes negatius en la instal·lació per 
esmentada causa. 

 

6.4.1.4 En aquells casos excepcionals en que s’utilitzin mòduls no 
qualificats, es tindrà que justificar degudament i aportar documentació 
sobre les proves i assaigs a la que han sigut sotmesos. En qualsevol cas, tot 
producte que no compleix alguna de les especificacions anteriors deurà 
comptar amb l’aprovació expressa del IDAE. En tots els casos han de 
complir-se les normes vigents d’obligat compliment.  

 

6.4.1.5 Orientació i inclinació i ombres 
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6.4.1.6 L’orientació i inclinació del generador fotovoltaic i les possibles 
ombres sobre el mateix seran tal que les pèrdues siguin inferiors als límits 
de la taula I. Es consideren tres casos: general, superposició de mòduls i 
integració arquitectònica, segons es defineix en l’apartat 3.4. En tots els 
casos s’han de complir tres condicions: pèrdua per orientació i inclinació, 
pèrdues per ombrejat i pèrdues totals inferiors als límits estipulats respecte 
als valors òptims. 

 

 Orientació i 
inclinació 
(OI) 

Ombres (S) Total 
(OI+S) 

General 10% 10% 15% 

Superposició 20% 15% 30% 

Taula I 

 

 

6.4.1.7 Quan, per raons justificades, i en casos especials en els que no es 
puguin instal·lar d’acord amb l’apartat 6.4.1.6, s’avaluarà la reducció en les 
prestacions energètiques de la instal·lació, i s’inclouen en la Memòria de 
Sol·licitud i reservant-se el IDAE la seva aprovació. 

 

6.4.2 Disseny del sistema de monitorització 

 

6.4.2.1 El sistema de monitorització proporcionarà mesures, com a mínim, 
de les següents variables: 

 

 - Voltatge i corrent CC a l’entrada del inversor. 

 - Voltatge de fase/s a la xarxa, potència total de sortida del inversor. 

- Radiació solar en el plànol dels mòduls, mesura amb un mòdul o 
una cèl·lula de tecnologia equivalent. 

- Temperatura ambient a la ombra. 

- Potència reactiva de sortida del inversor per instal·lacions majors de 
5 kWp. 

- Temperatura dels mòduls en integració arquitectònica i, sempre que 
sigui possible, en potències majors de 5 kW. 
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6.4.2.2 Les dades es presentaran en forma de mesures horàries. Els temps 
d’adquisició, la precisió de les mesures i el format de presentació es farà 
conforme al document del JRC-Ispra “Guidelines for the Assessment of 
Photovoltaic Plants - Document A”, Report EUR16338 EN. 

 

6.4.2.3 El sistema de monitorització serà fàcilment accessible per l’usuari. 

 

 

6.5. Components i materials 

6.5.1 Generalitats 

 

6.5.1.1 Com a principi general s’ha d’assegurar, com a mínim, un grau 
d’aïllament elèctric de tipus bàsic classe I en lo que afecte 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. 

 

6.5.1.2 La instal·lació incorporarà tots els elements i característiques 
necessaris per garantitzar en tot moment la qualitat del subministrament 
elèctric. 

 

6.5.1.3 El funcionament de les instal·lacions fotovoltaiques no tindrà que 
provocar a la xarxa avaries, disminucions de les condicions de seguretat ni 
alteracions superiors a les admeses per la normativa que resulti aplicable. 

 

6.5.1.4 Així mateix, el funcionament d’aquestes instal·lacions no podrà 
donar origen a condicions perilloses de treball pel personal de manteniment 
i explotació de la xarxa de distribució. 

 

6.5.1.5 Els materials situats a la intempèrie es protegiran contra els agents 
ambientals, en particular contra l’efecte de la radiació solar i la humitat. 

 

6.5.1.6 S’inclouran tots els elements necessaris de seguretat i proteccions 
pròpies de les persones i d ela instal·lació fotovoltaica, assegurant la 
protecció enfront a contactes directes i indirectes, curtcircuits, 
sobrecàrregues, així com altres elements i proteccions que resulten de 
l’aplicació de la legislació vigent. 

 

6.5.1.7 A la Memòria de Disseny o Projecte es ressaltaran els canvis que 
han pogut produir-se respecte a la Memòria de Sol·licitud, i el motiu dels 
mateixos. A més, s’inclouran les fotocòpies de les especificacions tècniques 
proporcionades pel fabricant de tots els components. 
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6.5.1.8 Per motius de seguretat i operació dels equips, els indicadors, 
etiquetes, etc. dels mateixos estaran en alguna de les llengües espanyoles 
oficials del lloc de la instal·lació. 

 

6.5.2. Sistemes generadors fotovoltaics 

 

6.5.2.1 Tots els mòduls haurien de satisfer les especificacions               
UNE-EN 61215 per mòduls de silici cristal·lí, o UNE-EN 61646 per mòduls 
fotovoltaics capa prima, així com estar qualificats per algun laboratori 
reconegut (per exemple, Laboratori d’Energia Solar Fotovoltaica del 
Departament d’Energies Renovables del CIEMAT, Joint Research Centre 
Ispra, etc.), pel qual s’acredita mitjançant la presentació del certificat oficial 
corresponent. Aquest requisit no s’aplica als casos excepcionals del apartat 
6.4.1.4. 

 

6.5.2.2 El mòdul fotovoltaic portarà de forma clarament visible el model i 
nom o logotip del fabricant, així com una identificació individual o número 
de sèrie a la data de fabricació. 

 

6.5.2.3 S’utilitzaran mòduls que s’ajusten a les característiques tècniques 
descrites a continuació. En cas de variacions respecte d’aquestes 
característiques, amb caràcter excepcional, es tindrà que presentar a la 
Memòria de Sol·licitud justificació de la seva utilització i hauria de ser 
aprovada per l’IDAE.    

 

6.5.2.4 Els mòduls haurien de portar els diodes de derivació per evitar les 
possibles avaries de les cèl·lules i dels seus circuits per ombrejats parcials i 
tindran un grau de protecció IP65. 

 

6.5.2.5 Els marcs laterals, si existeixen, seran d’alumini o acer inoxidable. 

 

6.5.2.6 Per què un mòdul resulti acceptable, la seva potència màxima i 
corrent de curtcircuit reals referides a condicions estàndard haurien d’estar 
compreses en el marge del ±10% dels corresponents valors nominals de 
catàleg. 

 

6.5.2.7 Serà rebutjat qualsevol mòdul que presenti defectes de fabricació 
com ruptures o taques en qualsevol dels seus elements així com falta 
d’alineació en les cèl·lules o bombolles en l’encapsulat. 
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6.5.2.8 Es valorarà positivament una alta eficiència de les cèl·lules. 

 

6.5.2.9 L’estructura del generador es connectarà a terra. 

 

6.5.2.10 Per motius de seguretat i per facilitar el manteniment i reparació 
del generador, s’instal·laran els elements necessaris ( fusibles, interruptors, 
etc.) per la desconnexió, de forma independent i en ambdós terminals, de 
cada una de les branques de la resta del generador. 

 

6.5.3. Estructura suport 

 

6.5.3.1 Les estructures suport haurien de complir les especificacions 
d’aquest apartat. En cas contrari haurien de incloure en la Memòria de 
Sol·licitud i de Disseny del Projecte un apartat justificatiu dels punts objecte 
de incompliment i la seva acceptació haurà de comptar amb l’aprovació 
expressa de l’IDAE. En tots els casos es donarà compliment a l’obligat per la 
NBE i demés normes aplicables. 

 

6.5.3.2 L’estructura suport de mòduls ha de resistir, amb els mòduls 
instal·lats, les sobrecàrregues del vent i neu, d’acord amb lo indicat en la 
normativa bàsica de l’edificació NBE-AE-88. 

 

6.5.3.3 El disseny i la construcció de l’estructura i del sistema de fixació de 
mòduls, permetrà les necessàries dilatacions tèrmiques, sense transmetre 
càrregues que puguin afectar a la integritat dels mòduls, seguint les 
indicacions del fabricant. 

 

6.5.3.4 Els punts de subjecció per el mòdul fotovoltaic seran suficients en 
número, tenint en compte l’àrea de recolzament i posició relativa, de forma 
que no es produeixin flexions en els mòduls superiors a les permeses pel 
fabricant i els mètodes homologats pel model de mòdul. 

 

6.5.3.5 El disseny de l’estructura es realitzarà per l’orientació i l’angle 
d’inclinació especificat pel generador fotovoltaic, tenint en compte la facilitat 
de muntatge i desmuntatge, i la possible necessitat de substitució 
d’elements. 

 

6.5.3.6 L’estructura es protegirà superficialment contra l’acció dels agents 
ambientals. La realització de trepants en l’estructura es durà a terme abans 
de procedir, en el seu cas, al galvanitzat o protecció de l’estructura. 
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6.5.3.7 La tornilleria serà realitzada en acer inoxidable, complint la norma 
MV-106. En el cas de ser l’estructura galvanitzada s’admetran cargols 
galvanitzats, exceptuant la subjecció dels mòduls a la mateixa, que seran 
d’acer inoxidable. 

 

6.5.3.8 Els topes de subjecció de mòduls i la pròpia estructura no faran 
ombra sobre els mòduls. 

 

6.5.3.9 Es disposarà de les estructures suport necessàries per muntar els 
mòduls, tant sobre superfície plana (terrassa) com integrats sobre teulada, 
complint lo especificat en el punt 6.4.1.5 sobre ombres. S’inclouran tots els 
accessoris i bancades i/o ancoratges.  

 

6.5.3.10 L’estructura suport serà calculada segons la norma MV-103 per 
suportar càrregues extremes degudes a factors climatològics adversos, tal 
com el vent, neu, etc. 

  

6.5.3.11 Si està construïda amb perfils d’acer laminat conformat en fred, 
complirà la norma MV-102 per garantitzar totes les característiques 
mecàniques i de composició química. 

 

6.5.3.12 Si és del tipus galvanitzat en calent, complirà les normes           
UNE 37-501 i  UNE 37-508, amb un espessor mínim de 80 micres per 
eliminar les necessitats de manteniment i prolongar la seva vida útil.  

 

 

6.5.4. Inversors 

 

6.5.4.1 Seran del tipus adequat per la connexió a la xarxa elèctrica, amb 
una potència d’entrada variable per què siguin capaces d’extreure en tot 
moment la màxima potència que el generador fotovoltaic pot proporcionar a 
lo llarg de cada dia. 

 

6.5.4.2 Les característiques bàsiques dels inversors seran les següents: 

 

 - Principi de funcionament: font de corrent.  

 - Autocommutats. 

 - Seguiment automàtic del punt de màxima potència del generador. 

 - No funcionarà en mode aïllat. 
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6.5.4.3 Els inversors compliran amb les directives comunitàries de 
Seguretat Elèctrica i Compatibilitat Electromagnètica (ambdós seran 
certificades pel fabricant), incorporant proteccions front a: 

 

 - Curtcircuits. 

 - Tensió de xarxa fora de rang. 

 - Freqüència de xarxa fora de rang. 

 - Sobretensions, mitjançant varistors o similars. 

- Pertorbacions presents en la xarxa com microtalls, polsos, defectes 
de cicles, absència i retorn de la xarxa, etc. 

 

6.5.4.4 Cada inversor disposarà de les senyalitzacions necessàries per la 
seva correcta operació, i incorporarà els controls automàtics imprescindibles 
que asseguren la seva adequada supervisió i control. 

 

6.5.4.5 Cada inversor incorporarà, al menys, els controls manuals següents: 

 - Encès i apagat general del inversor. 

- Connexió i desconnexió del inversor a la interfície CA. Podrà ser 
extern al inversor. 

 

6.5.4.6 Les característiques elèctriques dels inversors seran les següents: 

 

6.5.4.7 El inversor seguirà donant potència a la xarxa de forma continuada 
en condicions de irradiació solar un 10% superiors a les CEM. A més 
suportarà pics de magnitud un 30% superior a les CEM durant períodes de 
fins a 10 segons. 

 

6.5.4.8 Els valors d’eficiència al 25% i 100% de la potència de sortida 
nominal haurien de ser superiors al 85% i 88% respectivament (valors 
mesurats incloent el transformador de sortida, si hi ha) per inversors de 
potència inferior a 5kW, i el 90% al 92 per inversors majors de 5kW. 

 

6.5.4.9 L’autoconsum del inversor en mode nocturn ha de ser inferior al 
0,5% de la seva potència nominal. 

 

6.5.4.10 El factor de potència de la potència generada haurà de ser superior 
a 0,95, entre el 25% i el 100% de la potència nominal. 
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6.5.4.11 A partir de potencies majors del 10% de la seva potència nominal, 
el inversor haurà de injectar en xarxa. 

 

6.5.4.12 Els inversors tindran un grau de protecció mínim IP20 per 
inversors en l’interior d’edificis i llocs inaccessibles, IP30 per inversors a 
l’interior d’edificis i llocs accessibles, i de IP65 per inversors instal·lats a la 
intempèrie. En qualsevol cas, complirà la legislació vigent. 

 

6.5.4.13 Els inversors estaran garantits per operació en les següents 
condicions ambientals: entre 0ºC i 40ºC de temperatura i entre 0% i 85% 
d’humitat relativa. 

 

6.5.5. Cablejat 

 

6.5.5.1 Els positius i negatius de cada grup de mòduls es conduiran 
separats i protegits d’acord amb la normativa vigent. 

 

6.5.5.2 Els conductors seran de coure i tindran la secció adequada per 
evitar caigudes de tensió i esclafaments. Concretament, per qualsevol 
condició de treball, els conductors de la part CC hauran de tenir la secció 
suficient per què la caiguda de tensió sigui inferior del 1,5% i els de la part 
CA per què la caiguda de tensió sigui inferior del 2%, tenint en ambdós 
casos com a referència les tensions corresponents a caixes de connexió. 

 

6.5.5.3 S’inclouran tota la longitud del cable CC i CA. Haurà de tenir la 
longitud necessària per no generar esforços en les diversos elements ni 
possibilitat d’enganxament pel trànsit de persones. 

 

6.5.5.4 Tot el cablejat de contínua serà de doble aïllament i adequat pel seu 
ús en intempèrie, a l’aire o enterrat, d’acord amb la norma UNE 21123. 
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6.5.6. Connexió a xarxa 

 

6.5.6.1 Totes les instal·lacions compliran amb lo disposat en el Reial Decret 
1663/2000 (articles 8 i 9) sobre connexió de instal·lacions fotovoltaiques 
connectades a la xarxa de baixa tensió, i amb l’esquema unifilar que apareix 
en la Resolució de 31 de maig de 2001. 

 

6.5.7. Mesures 

 

6.5.7.1 Totes les instal·lacions compliran amb els disposat en el Reial Decret 
1663/2000 (article 10) sobre mesures i facturació de instal·lacions 
fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió. 

 

6.5.8. Proteccions 

 

6.5.8.1 Totes les instal·lacions compliran amb el disposat en el Reial Decret 
1663/2000 (article 11) sobre proteccions en instal·lacions fotovoltaiques 
connectades a la xarxa de baixa tensió i amb l’esquema unifilar que apareix 
en la Resolució del 31 de maig de 2001. 

 

6.5.8.2 En connexions a la xarxa trifàsiques les proteccions per la 
interconnexió de màxima i mínima freqüència (51 i 49 Hz respectivament) i 
de màxima i mínima tensió (1,1 Um i 0,85 Um respectivament) seran per 
cada fase. 

 

6.5.9. Posta a terra de les instal·lacions fotovoltaiques 

 

6.5.9.1 Totes les instal·lacions compliran amb el disposat en el Reial Decret 
1663/2000 (article 12) sobre les condicions de posta a terra en 
instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió. 

 

6.5.9.2 Quan l’aïllament galvànic entre la xarxa de distribució de baixa 
tensió i el generador fotovoltaic no es realitzi mitjançant un transformador 
d’aïllament, s’explicarà a la Memòria de Sol·licitud i de Disseny o Projecte 
dels elements utilitzats per garantir aquesta condició. 

 

6.5.9.3 Totes les masses de la instal·lació fotovoltaica, tant de la secció 
contínua com de l’alterna, estaran connectades a un únic terra. Aquest terra 
serà independent de la del neutre de l’empresa distribuïdora, d’acord amb el 
Reglament de Baixa Tensió. 
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6.5.9.4 Els conductors de protecció o de connexió a terra seran de coure i 
aniran equipats amb el mateix aïllant que els corresponents conductors 
actius als que estiguin associats. Els conductors de protecció es podran 
instal·lar per les mateixes conduccions per on es troben els conductors 
actius o be independentment. Aquests també hauran de garantir que en cas 
de contacte indirecte la descàrrega màxima sigui de 50V. 

La secció mínima dels conductors de protecció serà igual a la que s’ha fixat 
en funció de la secció dels conductors actius de la instal·lació d’acord al que 
estipula la ITC – 017 en el seu apartat 2.2. 

 

6.5.10. Harmònics i compatibilitat electromagnètica 

 

6.5.10.1 Totes les instal·lacions compliran amb el disposat en el Reial 
Decret 1663/2000 (article 13) sobre harmònics i compatibilitat 
electromagnètica en instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa de 
baixa tensió. 

 

 

6.6. RECEPCIONS I PROVES 

 

6.6.1 L’instal·lador lliurarà a l’usuari un document-albarà en el que constí el 
subministra de components, ,materials i manuals d’ús i manteniment de la 
instal·lació. Aquest document serà firmat per duplicat per ambdós parts, 
conservant cada una un exemplar. Els manuals lliurats a l’usuari estaran en 
alguna de les llengües oficials espanyoles per facilitar la seva correcta 
interpretació. 

 

6.6.2 Abans de la posta en servei de tots els elements principals (mòduls, 
inversors, comptadors) aquests hauran d’haver superat les proves de 
funcionament en fàbrica, de les que s’aixecarà oportuna acta que 
s’adjuntarà amb els certificats de qualitat. 

 

6.6.3 Les proves a realitzar per l’instal·lador, amb independència de lo 
indicat amb anterioritat en aquest PCT, seran coma  mínim les següents: 

 

6.6.4 Funcionament i posta en marxa de tots els sistemes. 

 

6.6.5 Proves d’arrencada i parada en diferents instants de funcionament. 
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6.6.6 Proves dels elements i mesures de protecció, seguretat i alarma, així 
com la seva actuació, amb excepció de les proves referides al interruptor 
automàtic de la desconnexió. 

 

6.6.7 Determinació de la potència instal·lada. 

 

 

6.6.8 Concloses les proves i la posta en marxa es passarà a la fase de la 
Recepció Provisional de la Instal·lació. No obstant, l’Acta de Recepció 
Provisional no es firmarà fins haver comprovat que tots els sistemes i 
elements que formen part del subministra han funcionat correctament 
durant un mínim de 240 hores seguides, sense interrupcions o parades 
causades per falles o errors del sistema subministrat, i a més s’hagin 
complert els següents requisits: 

 

6.6.8.1 Lliurament de tota la documentació requerida en aquest PCT. 

 

6.6.8.2 Retirada d’obra de tot material sobrant. 

 

6.6.8.3 Neteja de les zones ocupades, amb transport de totes les desfetes a 
l’abocador. 

 

6.6.9 Durant aquest període el subministrador serà l’únic responsable de 
l’operació dels sistemes subministrats, si bé haurà d’ensinistrar al personal 
d’operació. 

 

6.6.10 Tots els elements subministrats, així com la instal·lació en el seu 
conjunt, estaran protegits enfront a defectes de fabricació, instal·lació o 
disseny per una garantia de tres anys, menys pels mòduls fotovoltaics, que 
la garantia serà de 8 anys contats a partir de la data de la firma de l’acta de 
recepció provisional. 

 

6.6.11 No obstant, l’instal·lador quedarà obligat a la reparació de les falles 
de funcionament que es puguin produir si s’aprecia que el seu origen 
procedeix de defectes de disseny, construcció, materials o muntatge, 
comprometent-se a subsanar-los sense càrrec de cap tipus. En qualsevol 
cas, haurà d’atenir-se a lo establert en la legislació vigent en quant a vicis 
ocults. 
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6.7. REQUERIMENTS TÈCNICS DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT 

6.7.1. Generalitats 

 

6.7.1.1 Es realitzarà un contracte de manteniment preventiu i correctiu 
d’almenys tres anys. 

 

6.7.1.2 El contracte de manteniment de la instal·lació inclourà tots els 
elements de la instal·lació amb les labors de manteniment preventiu 
aconsellables pels diferents fabricants. 

 

6.7.2. Programa de manteniment 

 

6.7.2.1 L’objecte d’aquest apartat es definir les condicions generals mínimes 
que tenen que seguir-se per l’adequat manteniment de les instal·lacions 
d’energia solar fotovoltaica connectades a xarxa. 

 

6.7.2.2 Es defineix dos esglaons d’actuació per englobar totes les 
operacions necessàries durant la vida útil de la instal·lació per assegurar el 
funcionament, augmentar la producció i prolongar la duració de la mateixa: 

  

 - Manteniment preventiu. 

 - Manteniment correctiu. 

 

6.7.2.3 Pla de manteniment preventiu: operacions de inspecció visual, 
verificació d’actuacions i altres, que aplicades a la instal·lació hauran de 
permetre mantenir dintre dels límits acceptables les condicions de 
funcionament, prestacions, protecció i durabilitat de la mateixa. 
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6.7.2.4 Pla de manteniment correctiu: totes les operacions de substitució 
necessàries per assegurar que el sistema funciona correctament durant la 
seva vida útil. Inclou: 

 

- La visita a la instal·lació en els terminis indicats en el punt 6.7.3.9 i 
cada vegada que l’usuari ho requereixi per avaria greu a la mateixa. 

 

- L’anàlisi i elaboració del pressupost dels treballs i reposicions 
necessàries pel correcte funcionament de la instal·lació. 

 

- Els costos econòmics del manteniment correctiu, amb l’abast 
indicat, formen part del preu anual del contracte de manteniment. 
Podran no estar incloses ni la mà d’obra ni les reposicions d’equips 
necessaris més enllà del període de garantia.  

 

6.7.2.5 El manteniment haurà de realitzar-se pel personal tècnic qualificat 
sota la responsabilitat de l’empresa instal·ladora. 

 

6.7.2.6 El manteniment preventiu de la instal·lació inclourà almenys una 
visita (anual pel cas d’instal·lacions de potència menor de 5 kWp i semestral 
per la resta) en la qual es realitzaran les següents activitats: 

 

 - Comprovació de les proteccions elèctriques. 

- Comprovació de l’estat dels mòduls: comprovació de la situació 
respecte el projecte original i verificació de l’estat de les connexions.  

- Comprovació de l’estat de l’inversor: funcionament, làmpades de 
senyalització, alarmes, etc. 

- Comprovació de l’estat mecànic de cables i terminals (incloent 
cables de pressa a terra i reapretament de borns), platines, 
transformadors, ventiladors/extractors, unions, reapretaments, 
neteja. 

 

6.7.2.7 Realització d’un  informe tècnic de cada una de les vistes en el que 
es reflexa l’estat de les instal·lacions i les seves incidències. 

 

6.7.2.8 Registre de les operacions de manteniment realitzades en un llibre 
de manteniment, en el que constarà la identificació del personal de 
manteniment (nom, titulació i autorització de l’empresa). 
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6.7.3. Garanties 

 

6.7.3.1 Àmbit general de la garantia. 

 

6.7.3.2 Sense perjudici de qualsevol possible reclamació a tercers, la 
instal·lació serà reparada d’acord amb aquestes condicions generals si ha 
sofert una avaria a causa d’un defecte de muntatge o de qualsevol dels 
components, sempre que hagi sigut manipulat correctament d’acord amb lo 
establert en el manual d’instruccions. 

 

6.7.3.3 La garantia es coneix a favor del comprador de la instal·lació, lo que 
haurà de justificar-se degudament mitjançant el corresponent certificat de 
garantia, amb la data que s’acrediti en el certificació de la instal·lació. 

 

6.7.3.4 Terminis. 

 

6.7.3.5 El subministrador garanteix la instal·lació durant un període mínim 
de 3 anys, per tots els materials utilitzats i el procediment empleat en el 
seu muntatge. Pels mòduls fotovoltaics, la garantia mínima serà de 8 anys. 

 

6.7.3.6 Si es tingués que interrompre’s l’explotació del subministra degut a 
raons de les que és responsable el subministrador, o reparacions que el 
subministrador tingui que realitzar per complir les estipulacions de la 
garantia, el termini es prolongarà per la duració total de dites interrupcions. 

 

6.7.3.7 Condicions econòmiques. 

 

- La garantia compren la reparació o reposició, en el seu cas, dels 
components i les peces que puguin resultar defectuoses, així com la 
mà d’obra empleada en la reparació o reposició durant el termini de 
vigència de la garantia. 

 

- Queden expressament inclosos totes les demés despeses, tal com 
temps de desplaçament, mitjans de transport, amortització de 
vehicles i eines, disponibilitat d’altres mitjans i eventuals ports de 
recollida i devolució dels equips per la seva reparació en els tallers del 
fabricant. 

 

- Així mateix, s’hauran d’incloure la mà d’obra i materials necessaris 
per efectuar els ajusts i eventuals reglatges del funcionament de la 
instal·lació. 
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- Si en un termini raonable, el subministrador incompleix les 
obligacions derivades de la garantia, el comprador de la instal·lació 
podrà, prèvia notificació escrita, fixar una data final per què esmentat 
subministrador compleixi les seves obligacions. Si el subministrador 
no compleix amb les seves obligacions en esmentat termini final, el 
comprador de la instal·lació podrà, per compte i risc del 
subministrador, realitzar per si mateix les oportunes reparacions, o 
contractar per aquest motiu a un tercer, sense perjudici de la 
reclamació per danys i perjudicis en la que hagués incorregut el 
subministrador. 

 

6.7.3.8 Anul·lació de la garantia. 

 

- La garantia podrà anul·lar-se quan la instal·lació hagi sigut 
reparada, modificada o desmuntada, tot i que solament sigui en part, 
per persones alienes al subministrador o als serveis d’assistència 
tècnica dels fabricants no autoritzats expressament pel 
subministrador, excepte lo indicat en l’últim punt de les condicions 
econòmiques. 

 

6.7.3.9 Lloc i temps de la prestació. 

 

- Quan l’usuari detecta un defecte de funcionament en la instal·lació 
ho comunicarà fefaentment al subministrador. Quan el subministrador 
consideri que es un defecte de fabricació d’algun component, ho 
comunicarà fefaentment al fabricant. 

 

- El subministrador atendrà qualsevol incidència en el termini màxim 
d’una setmana i la resolució de l’avaria es realitzarà en un temps 
màxim de 15 dies, excepte causes de força major degudament 
justificades. 

 

- Les avaries de les instal·lacions es repararan en el seu lloc 
d’ubicació pel subministrador. Si l’avaria d’algun component no 
pogués ser reparada en el domicili de l’usuari, el component haurà de 
ser enviat al taller oficial designat pel fabricant per compte i càrrec 
del subministrador. 

 

- El subministrador realitzarà les reparacions o reposicions de peces a 
la major brevetat possible una vegada rebut l’avís d’avaria, però no 
es responsabilitzarà dels perjudicis causats per la demora en 
esmentades reparacions sempre que sigui inferior a 15 dies naturals. 
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6.8.Condiciones econòmiques 

6.8.1.Abonament de l’obra 

 

En el contracte s’haurà de fixar detalladament la forma i termini que 
s’abonaran les obres. Las liquidacions parcials que puguin establir-se 
tindran caràcter de documents provisionals a bon compte, subjectes a las 
certificacions que resulten de la liquidació final. No suposant, dites 
liquidacions, aprovació ni recepció de las obres que comprenen. 

Acabades les obres es procedirà a la liquidació final que s’efectuarà d’acord 
amb els criteris establerts en el contracte. 

 

6.8.2.Preus 

 

El contractista presentarà, al formalitzar-se el contracte, relació dels preus 
de les unitats d’obra que integren el projecte, els quals de ser acceptats 
tindran valor contractual i s’aplicaran a les possibles variacions que puguin 
sofrir. 

Aquests preus unitaris, s’entén que comprenen l’execució total de l’unitat 
d’obra, incloent tots els treballs encara els complementaris i els materials 
així com la part proporcional d’imposició fiscal, las càrregues laborals i 
altres despeses repercutides. 

En cas d’haver de realitzar-se unitats d’obra no previstes en el projecte, es 
fixarà el seu preu, entre el Tècnic Director i el Contractista abans d’iniciar 
l’obra i es presentarà a la propietat per la seva acceptació o no. 
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6.8.3.Revisió de preus 

 

En el contracte s’establirà si el contractista té dret, revisió de preus i la 
fórmula a aplicar per a calcular. En absència d’aquesta última, s’aplicarà a 
judici del Tècnic Director algun dels criteris oficials acceptats. 

 

6.8.4.Penalitzacions 

 

Per retard als terminis de lliurament de les obres, es podran establir taules 
de penalització les garanties i retards de la qual es fixaran en el contracte. 

 

6.8.5.Contracte 

 

El contracte es formalitzarà per mitjà d’un document privat, que podrà 
arribar a ser una escriptura pública a petició de qualsevol de les parts. 
Comprendrà l’adquisició de tots els materials, transport, mà d’obra, mitjans 
auxiliars per l’ execució de l’obra projectada als terminis estipulats, així com 
la reconstrucció de les unitats defectuoses, la realització de les obres 
complementàries i les derivades de les modificacions que s’introduiran 
durant l’execució, aquestes últimes als termes previstos. 

 

La totalitat dels documents que componen el Projecte Tècnic de l’obra seran 
incorporats al contracte i tant el contractista com la Propietat hauran de 
firmar-los en testimoni de que els coneixen i accepten. 

 

 

6.8.6.Responsabilitats. 

 

El Contractista és el responsable de l’execució de les obres en les condicions 
establertes en el projecte i en el contracte. Com a conseqüència d’això 
estarà obligat a la seva reconstrucció correctament sense que serveixi 
d’excusa el que el Tècnic Director hagi examinat i reconegut les obres. 

El contractista és l’únic responsable de totes les contravencions que ell o el 
seu personal cometin durant la execució de les obres o operacions 
relacionades amb les mateixes. També es responsable dels accidents o 
danys que per errors, inexperiència o utilització de mètodes inadequats es 
produeixin a la propietat als veïns o tercers en general. 

El Contractista es l’únic responsable de l’incompliment de les disposicions 
vigents en la matèria laboral respecte el seu personal i per tant els 
accidents que puguin sobrevenir i dels drets que puguin derivar-se d’ells. 
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6.8.7.Rescissió del contracte 

6.8.7.1.Causes de rescissió 

 

Es consideraran causes suficients per la rescissió del contracte les següents: 

 

· Primer: Mort o incapacitació del Contractista. 

· Segona: La fallida del contractista. 

· Tercera: Modificació del projecte quan produeixi alteració en més o menys 
25% del valor contractat. 

· Quarta : Modificació de les unitats d’obra en número superior al 40% de 
l’original. 

· Cinquena : La no iniciació de les obres en el termini estipulat quan sigui 
per causes alienes a la Propietat. 

· Sisena : La suspensió de les obres ja iniciades sempre que el termini de 
suspensió sigui major de sis mesos. 

· Setena: Incompliment de les condicions del Contracte quan impliqui mala 
fe. 

· Vuitena : Terminació del termini d’execució de l’obra sense haver arribat a 
completar aquesta. 

· Novena : Actuació de mala fe en la execució dels treballs. 

· Desena: Destacar o subcontractar la totalitat o part de l’obra a tercers 
sense l’autorització del Tècnic Director i la Propietat. 

 

 

6.8.8.Liquidació en cas de rescissió del contracte 

 

Sempre que es rescindeixi el Contracte per causes anteriors o bé per acord 
d’ambdues parts, s’abonarà al Contractista les unitats d’obra executades i 
els materials a preu d’obra i que reuneixin les condicions i siguin necessaris 
per la mateixa. 

Quan es rescindeixi el contracte portarà implícit la retenció de la fiança per 
obtenir les possibles despeses de conservació del període de garantia i els 
derivats del manteniment fins la data de nova adjudicació. 

 


