1. OBJECTE
És objecte del contracte el subministrament, muntatge i legalització d’una Instal·lació
Solar Fotovoltaica en règim d’autoconsum al complex esportiu l’Eix, amb una potència
nominal de 25 kW i una potència de generació de 27 kWp.
El contracte inclourà la garantia i suport de tot l’equipament subministrat i de la instal·lació
per un període de tres anys des de la data definitiva del lliurament de la instal·lació, així
com la garantia de disponibilitat de peces de recanvi dels equips subministrats de la
instal·lació pel període que marqui el fabricant de cada element.
Els licitadors podran proposar millores a les condicions tècniques proposant un maquinari
de millors característiques o afegint aspectes que millorin la implantació, el rendiment, la
seguretat, les garanties o la qualitat del subministrament.

2. DETALL DEL CONTRACTE
2.1. Execució del treball
Correspon al Contractista la responsabilitat de la correcta execució dels treballs, que
s’hauran de realitzar conforme a la normativa que sigui d’aplicació i a les bones
pràctiques.
2.2. Condicions tècniques de caràcter general
En l’execució de la instal·lació caldrà tenir en compte les següents prescripcions
tècniques de caire general:
 En el cas de que la línia de distribució es quedi desconnectada de la xarxa, bé
sigui per treballs de manteniment requerits per l’empresa distribuïdora o per haver
actuat alguna de les proteccions de la línia, la instal·lació no mantindrà tensió en la
línia de distribució.
 Reconnexió automàtica quan les condicions de la xarxa tornin al nivells
preestablerts.
 Des del circuit de generació fins l’equip de mesura no s’intercalarà cap element
diferent del fotovoltaic, ni d’acumulació o de consum.
 Desconnexió automàtica en cas de defecte de la instal·lació fotovoltaica.





Evitar desconnexions injustificades del generador.
Evitar alimentar a usuaris de la xarxa de tensió o freqüència anòmala.
El funcionament de la instal·lació fotovoltaica no haurà de provocar en la xarxa
pública avaries, disminucions de les condicions de seguretat, ni alteracions
superiors a les admeses pels Reglaments o Normatives en vigor i que afectin als
altres usuaris.
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PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT,
MUNTATGE I LEGALITZACIÓ D’UNA INSTAL·LACIÓ SOLAR
FOTOVOLTAICA EN RÈGIM D’AUTOCONSUM AL COMPLEX
ESPORTIU L’EIX DE NAVÀS.





El funcionament de les instal·lacions fotovoltaiques no donarà origen a condicions
perilloses de treball per al personal de manteniment i explotació de la xarxa de
distribució.
Les condicions de connexió a la xarxa pública es fixaran en funció de la potència
de la instal·lació fotovoltaica, per a evitar efectes perjudicials als usuaris amb
càrregues sensibles. Per altra part, per establir el punt de connexió a la xarxa es
tindrà en compte la capacitat de transport de la línia i la potència instal·lada en els
centres de transformació.

2.3. Condicions específiques d’interconnexió de les instal·lacions fotovoltaiques a
la xarxa de baixa tensió
En la connexió de la instal·lació fotovoltaica, s’haurà de respectar que la caiguda de
tensió provocada per la connexió i desconnexió de la Instal·lació Fotovoltaica sigui, com a
màxim, el 5% i no hauria de provocar en cap usuari dels connectats a la xarxa la
superació dels límits indicats en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
El factor de potència de l’energia subministrada a la companyia distribuïdora ha de ser el
més pròxim possible a la unitat però mai inferior a 0,86. Les instal·lacions fotovoltaiques
connectades en paral·lel amb la xarxa hauran de prendre les mesures necessàries per
complir això.
2.4. Característiques generals de components i materials
Els components de la instal·lació formen les diferents parts diferencials:

a) Generador fotovoltaic
b) Elements de connexió a xarxa
c) Monitoratge
d) Posada terra
S’ha d’assegurar, com a mínim, un grau d’aïllament elèctric bàsic classe I tant per equips
(mòduls i inversors) com per materials (conductors, caixes i armaris de connexió). En
quant al cablejat de corrent contínua serà de doble aïllament.

Els materials situats en intempèrie es protegiran contra els agents ambientals.
S’inclouran tots els elements necessaris de seguretat i proteccions pròpies contra
contactes directes i indirectes, curtcircuits, sobrecarregues i d’altres elements i
proteccions d’aplicació d’acord legislació vigent.
2.5. Mòduls fotovoltaics
La instal·lació fotovoltaica de l’Eix estarà composta per 108 mòduls de silici pol·licristalí
amb una potència nominal unitària de 250 Wp cadascun, amb una potència total de la
instal·lació de 27 kWpic. Els mòduls aniran muntats sobre estructures solars.
La instal·lació estarà alineada amb la coberta de l’edifici seguint la orientació sud i una
inclinació de 30º. Els mòduls estaran connectats entre sí en grups de 18 mòduls en sèrie,
formant un total de 6 strings o subcamps. Cada string serà de 4,5 kWp, i estaran
connectats a l’inversor en paral·lel de tres en tres, a les dues entrades que l’inversor té
previstes a tal efecte.
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La instal·lació incorporarà tots els elements amb les necessàries característiques per
garantir el subministrament elèctric de qualitat en tot moment.

Les característiques que han de complir els mòduls fotovoltaics a utilitzar per aquesta
Instal·lació són:


Tots els mòduls fotovoltaics que integrin la instal·lació seran del mateix model i
fabricant.



Els mòduls fotovoltaics emprats en la instal·lació solar fotovoltaica compliran les
següents especificacions tècniques per una radiació estàndard de 1000 W/m2 i 25
Cº:



Tots els mòduls fotovoltaics hauran de satisfer les especificacions UNE‐EN 61215
per mòduls de silici cristal·lí, o si no és així, estar qualificats per algun laboratori
reconegut (per exemple, Laboratori d’Energia Solar Fotovoltaica del Departament
d’Energies Renovables del CIEMAT, Join Research Centre Ispra, etc.).
S’acreditarà mitjançant la presentació del certificat oficial corresponent.



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



Els mòduls hauran de portar els díodes de derivació per evitar les possibles
averies de les cèl·lules i la pèrdua de rendiment per ombrejats parcials.



Els mòduls fotovoltaics tindran un grau de protecció IP65.



Per a que un mòdul sigui acceptable, la seva potencia màxima i la seva corrent de
curtcircuit reals referides a condicions estàndard hauran d’estar compresos en el
rang de 0 + 5% del corresponent valor nominal del catàleg. S’haurà d’entregar per
tant, informació corresponent al “Flash Report”, figurant en aquest cas el número
de sèrie de cadascun dels panells fotovoltaics que s’instal·laran a posteriori a la
instal·lació.



Qualsevol mòdul que presenti defectes de fabricació (trencaments i taques de
qualsevol element, falta d’alineació de les cèl·lules, bombolles en l’encapsulat, etc)
serà immediatament canviat.

2.6. Estructura suport
L’estructura de suport dels mòduls serà del mateix tipus que la instal·lació ja existent en
aquesta coberta, és a dir seran estructures solars de blocs prefabricats de formigó, que
fan a la vegada de suport i de llast, calculada segons normativa vigent per a suportar les
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Potencia nominal (Pmpp)
250 Wp
Classificació de la classe de potència (W)
0/+5
Tecnologia de cèl·lula
Silici policristal·lí
Tensió condicions nominals d’operació (Vmpp) 30,2 V
Corrent condicions nominals d’operació (Impp) 8,30 A
Tensió de Circuit Obert (Voc)
37,4 V
Corrent de Curtcircuit (Icc)
8,86 A
Dimensions
1665 x 991 x 38 mm
Coeficient de temperatura Voc
‐0,27% / K
Coeficient de temperatura Isc
0,024% / K
Pes
18,0 Kg

càrregues externes degudes a factors climatològics adversos com vent, neu, variacions
de temperatura, etc. L’ancoratge d’aquesta estructura serà fet per superposició, amb llast
de formigó.
Es verificarà i garantirà la capacitat de l’estructura portant per a suportar la nova
instal·lació.
L’estructura haurà de complir, com a mínim, amb les següents característiques:


Tots els elements estructurals hauran d’estar protegits per estar a l’ intempèrie un
mínim de 25 anys.



El disseny i la construcció de l’estructura i el sistema de fixació dels mòduls
permetran les necessàries dilatacions tèrmiques, sense transmetre càrregues que
puguin afectar a la integritat dels panells fotovoltaics, d’acord amb les
especificacions del fabricant.



Els punts de subjecció per al mòdul fotovoltaic seran suficients en número , tenint
en compte l’àrea de recolzament i la posició relativa, de forma que no es produiran
flexions en els mòduls superiors a les permeses pels fabricants i els mètodes
homologats per al determinat model. La realització de forats a l’estructura es farà
abans de la seva instal·lació.



Els materials escollits suportaran l’acció dels agents ambientals.



Tots els cargols emprats seran d’acer inoxidable, complint la norma MV‐106.

Es garantirà que en cap cas es produiran danys a la coberta ni es malmetrà cap altre
element.
2.7. Inversor

L’inversor serà del tipus adequat per a la connexió en xarxa interior d’una edificació, amb
una potencia d’entrada variable per tal de que sigui capaç d’extreure en tot moment la
màxima potencia que el generador fotovoltaic pot proporcionar al llarg del dia.
Les característiques bàsiques de l’inversor seran les següents o millors:
ENTRADA (CC)
Potència màxima de CC (amb cosfi=1)
25550 W
Tensió màxima d’entrada
1000 V
Rang de tensió MPP/tensió assignada d’entrada
390 V a 800 V /
600 V
Tensió d’entrada mínima/d’inici
150 V / 188 V
Corrent màxima d’entrada, entrades: A/B
33 A / 33 A
Núm. entrades MPP independ./strings per entrada MPP
2 / A:33;B:33
SORTIDA (AC)
Potència assignada
25000 W
Potència màxim aparent de CA
25000 W
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S’instal·larà un inversor de 25 kW nominals, amb un índex de protecció IP65, amb totes
les proteccions establertes per normativa i amb certificació CE.
L’inversor disposarà de dos seguidors de punt de màxima potència (MPPT). A cadascuna
d’aquestes entrades es connectaran 3 sèries de 19 mòduls cadascuna.

Tensió nominal de CA
3 / N / PE; 230V /
400V
Rang de tensió de CA
180V a 280V
Freqüència assignada de xarxa / tensió assignada xarxa
50 Hz / 230 V
Corrent màxima de sortida/Corrent assignada de sortida 36,2 A / 36,2 A
Factor de potència a pot.assignada/Factor desfase ajust. 1 / 0 induct. a 0
capac.
THD
< 3%
Fases d’injecció/connexió
3/3
RENDIMENT
Rendiment màxim / europeu
98,3% / 98,1 %
Consum nocturn
Temperatura ambient
Humitat
Mode de protecció
Tipologia / principi de refrigaració
transformador
Dimensions
m
Pes
Garantia

1W
-25 a +60 °C
0, al 100%, s/condens.
IP65
Sense
665 mm/690 mm/265 m
61 kg
5 anys

L’inversor complirà amb les directives comunitàries de Seguretat Elèctrica i Compatibilitat
Electromagnètica (ambdues certificades pel fabricant).
L’ inversor seleccionat complirà les normatives i certificacions següents:
 Certificat “CE”
 Directiva 73/23 EEC per a aparells elèctrics de baixa tensió
 Directiva 89/336/EEC de compatibilitat electromagnètica
 Estàndards europeus: EN 50 178, EN 50 081-1, EN 50 082-2, EN 61 000-3-2 +
A14
 Reial Decret 661/2007 sobre la connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa
de baixa tensió
 Reial Decret 1663/2000 sobre la connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa
de baixa tensió
 “Directrius per a l’operació en paral·lel d’instal·lacions de generació fotovoltaica
amb la xarxa de baixa freqüència de la companyia d’abastament d’electricitat”,
publicada per la Associació d’empreses Elèctriques d’ Alemanya
 “Requisits de seguretat per a instal·lacions de generació d’energia fotovoltaica”
(ÖNORM/ÖVE E2750), en la mesura en la que aquestes directrius concerneixen
als inversors de corrent
 Qualsevol altra normativa que li sigui d’aplicació
L’inversor estarà equipat amb el següents sistemes de protecció:




Protecció contra errors d’aïllament: L’ inversor monitoritza la posta a terra de la
part fotovoltaica, mostra un missatge si hi ha un error d’aïllament.
Protecció contra sobreintensitat a la sortida.
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A més a més tindrà les següents característiques:
 Auto commutació
 Seguiment automàtic del punt de màxima potencia del generador
 No funcionarà en illa o de manera aïllada






Protecció contra inversió de polaritat en la part DC. L’ inversor estarà protegit
contra inversions de polaritat des dels panells.
Protecció contra el sobreescalfament: L’ inversor disposarà d’uns ventiladors que
regulen la seva velocitat segons la temperatura interna del mateix per a evitar
sobreescalfaments que puguin destruir l’equip.
Protecció contra sobrecàrrega: Si s’han instal·lat massa mòduls per a un sol
inversor, l’ inversor es protegirà dissipant en forma de calor l’excés.
Proteccions contra el funcionament en illa: Seguint les directrius marcades pel
RD1663/2000 l’ inversor es desconnectarà quan detecti que està funcionant en
mode illa (sense recolzament de la xarxa de baixa tensió) per a evitar danys a les
persones que puguin estar treballant en la xarxa.

Així mateix tindrà:









Un interruptor d’interconnexió intern per a la desconnexió automàtica.
Protecció interna de màxima i mínima freqüència (51 a 49 Hz) segons normativa
espanyola.
Protecció interna de màxima i mínima tensió (340-440 Vac) segons normativa
espanyola.
Protecció de curtcircuits en alterna
Protecció contra pertorbacions presents a la xarxa com micro-talls, polsos,
defectes de cicles, absència i retorn de la xarxa, etc.
Relé de bloqueig de proteccions. Aquest relé és activat per les proteccions de
màxima i mínima tensió i de màxima i mínima freqüència, amb la possibilitat de
rearmament automàtic als dos minuts de la normalització.
Transformador, que assegura una separació galvànica entre el costat de corrent
continu i la xarxa de baixa tensió.

L’inversor disposarà de les senyalitzacions necessàries per a la seva correcta operació,
incorporant els controls automàtics imprescindibles que assegurin la seva adequada
supervisió i operació.

Per a la primera posada en marxa de l’inversor caldrà seguir les indicacions marcades pel
fabricant.
L’inversor seleccionat s’instal·larà a la mateixa sala on actualment es troba ja l’inversor de
la instal·lació solar fotovoltaica.
Com a disposicions generals l’inversor disposarà d’unes connexions elèctriques que
hauran d’estar sempre accessibles. Cal tenir en compte aquestes circumstàncies per
definir la ubicació exacta de l’inversor dins la sala.
2.8. Monitoratge i control de la instal·lació
El sistema de monitoratge ha de permetre visualitzar els principals paràmetres de la
instal·lació a través d’una plataforma web accessible a través de navegador web, com
són producció energètica, temperatura, radiació incident, paràmetres elèctrics, etc. Per la
connexió de l’inversor a internet s’utilitzarà la infraestructura informàtica existent.
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Disposarà, com a mínim, els següents controls manuals:
 Connexió i desconnexió de l’inversor a la part de Corrent Alterna (CA). Podrà ser
extern a l’inversor.
 Encesa i apagada de l’inversor.

El sistema de monitoratge proporcionarà mesures de, com a mínim, les següents
variables:
 Voltatge i corrent CC a l’entrada de l’inversor
 Voltatge de fase/s a la xarxa
 Radiació solar en el pla dels mòduls, mesurada amb un mòdul o una cèl·lula de
tecnologia equivalent
 Temperatura ambient
 Potencia a la sortida de l’inversor
 Energia generada
Les dades es presentaran en forma de mitges horàries. Els temps d’adquisició, la precisió
de les mesures i el format de la presentació es farà conforme el document del JRC –
Ispra “Guidelines for the Assessment of Photovoltaic Plants – Document A”, Report
EUR16338 EN.
El sistema de monitoratge serà fàcilment accessible per a l’usuari.
2.9. Conductors
Els conductors utilitzats es regiran per les especificacions tècniques del projecte, segons
s’indica a la Memòria i Plànols. En cas que hi hagin modificacions dels elements de la
instal·lació que comportin canviar dels conductors indicats a la Memòria, es justificarà
mitjançant els corresponents càlculs de forma prèvia a l’execució de la instal·lació.
Quedarà inclosa en la proposta tota la longitud de cable CC i CA. Haurà de tenir la
longitud necessària per no generar esforços en els diversos elements i s’instal·larà de
manera que el cablejat no es pugui veure afectat per el trànsit normal de personal sobre
la coberta.
Els positius i negatius de cada grup de mòduls es conduiran separats i protegits d’acord a
la normativa vigent, i es procedirà a la seva senyalització en diferents punts de la part de
contínua.

Tot el cablejat de continua serà de doble aïllament i adequat per al seu ús a la intempèrie,
a l’aire o en tub, d’acord amb la norma UN21123.
Per a la selecció dels conductors per a cada càrrega, tal i com s’ha fet a la Memòria del
Projecte, s’utilitzarà el més desfavorable entre els següents criteris:


Caiguda de Tensió: per a qualsevol condició de treball, els conductors de la part
de CC hauran de tenir la secció suficient per tal que la caiguda de tensió sigui
inferior al 1,5%; i els de la part de CA per a que la caiguda de tensió sigui inferior
al 1,5%, tenint en ambdós casos com a referència les tensions corresponents a
les caixes de connexions.



Intensitat màxima admissible: partint de les intensitats nominals així establertes,
s’escollirà la secció del cable que admeti aquesta intensitat d’acord a les
prescripcions del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió ITC ‐BT‐06,
ICT‐BT‐07, adoptant els oportuns coeficients correctores segons les condicions de
la instal·lació.
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Els conductors seran de Coure i tindran la secció adequada per tal d’evitar caigudes de
tensió i escalfaments.

Els conductors de protecció seran del mateix tipus que els conductors actius especificats
a l’apartat anterior, i tindran una secció mínima igual a la fixada per la taula 2 de la
ITC‐BT‐18, en funció dels conductors de fase o polars de la instal·lació. Es podran
instal·lar per les mateixes canalitzacions que aquests o bé en forma independent,
seguint‐se d’aquesta manera les normes particulars de l’empresa distribuïdora d’energia.
Les canalitzacions elèctriques s’establiran de manera que per a la convenient identificació
dels seus circuits i elements, es pugui procedir en tot moment a dur a terme reparacions,
modificacions, etc.
Com a norma general, tots els conductors de fase o polars s’identificaran per un color
negre, marró o gris, el conductor neutre per un color blau clar i els conductors de
protecció per un color groc ‐ verd.
Els cables s’instal·laran dins de tubs, rígids o flexibles, o sobre canals, segons s’indica a
la Memòria, Plànols i amidaments. És molt important que tota la instal·lació elèctrica
quedi ben protegida i indicada, per tal que sigui segura per al personal de manteniment
que hi treballi.
Les canalitzacions situades dins de tubs seran conformes a les especificacions de
l’apartat 1.2.4 del ITC‐BT‐21. No s’instal·larà més d’un circuit per tub.
S’evitaran, dins de les possibilitats, els canvis de direcció en els tubs. En els punts on es
produeixin i per a facilitar la manipulació del cablejat, es disposaran arquetes amb tapa, a
ser possible, registrades.
2.10. Caixes de connexió
Per eliminar les possibilitats de derivacions a Terra, les caixes de connexió han de ser
fetes de plàstic, preferiblement reforçat amb fibra de vidre. El seu cablejat intern s’ha de
fer amb cable de doble aïllament, separant els cablejats corresponents als potencials
positiu i negatiu – físicament o bé mitjançant barreres aïllants – i assegurant
mecànicament tots aquells cables que entrin o surtin de la caixa. En cap cas es permetrà
la unió de conductors, com “empalmes” o derivacions per simple doblegament entre sí
dels conductors. Sempre s’hauran de fer utilitzant els borns de connexió.

Els conductors i les caixes es subjectaran mitjançant perns que com a mínim han de ser
capaços de garantir una tracció mínima de 20 kg. No s’utilitzaran claus com a mitjà de
subjecció.
2.11. Paramenta de comandament i protecció.
Totes les instal·lacions compliran amb el disposat en el Reial Decret 1663/2000 (article
11) sobre proteccions a instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa
tensió i amb l’esquema unifilar que apareix a la resolució del 31 de Maig del 2001.
El sistema de proteccions complirà amb les exigències de la reglamentació vigent:



Interruptor general manual: és l’ interruptor magnetotèrmic amb intensitat de
curtcircuit superior a la indicada per l’empresa distribuïdora en el punt de
connexió. Aquest interruptor connecta o desconnecta el generador fotovoltaic del
quadre de Corrent Alterna.
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Els conductors es fixaran fermament a totes les capses de sortida i de pas.








Interruptor automàtic diferencial: és l’ interruptor de protecció en cas de derivació
d’algun element de la part alterna de la instal·lació.
Interruptor frontera: és l’ interruptor que connecta o desconnecta la instal·lació
fotovoltaica de la xarxa trifàsica. A més, protegeix contra sobrecàrregues i
curtcircuits al generador solar.
Interruptor automàtic de la interconnexió: format per un contactor, és el que
connectarà o desconnectarà els inversors de la xarxa de distribució en cas de
pèrdua de tensió o freqüència de la xarxa.
Protecció per a la interconnexió de màxima i mínima freqüència; formada pel relé
de freqüència que estarà calibrat entre els valors 51 y 49 Hz. Aquesta protecció
podrà estar incorporada en l’ inversor.
Protecció per a la interconnexió de màxima y mínima tensió: formada pel relé de
tensió que estarà calibrat entre els valors 1,1 y 0,85 Um. Aquesta protecció podrà
estar incorporada en l’ inversor.
Rearmament temporitzat automàtic un cop restablertes les condicions correctes
de funcionament.

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

Xarxa externa
La instal·lació plantejada serà, segons l’establert en el RD 900/2015, de Tipus 1:
Consumidors amb autoconsum associat.
Aquestes instal·lacions, de fins a 100 kW, es tramitaran segons el RD 1699/2011. Per tant
es sol·licitarà punt de connexió i es signarà contracte d’accés a la xarxa independentment
de què la instal·lació no injecti electricitat.
A més, la potència instal·lada haurà de ser igual o inferior a la potència contractada i
existirà un únic titular de la instal·lació.
Es podran injectar excedents, però no rebran compensacions econòmiques.
Línia d’enllaç amb xarxa externa
Els conductors de la línia d’enllaç tindran les especificacions següents:





Nivell d’aïllament 0,6/1kV
Materials d’aïllament XLPE
Coberta lliure d’halògens

Les proves i assajos als que han d’estar sotmesos els conductors a instal·lar seran:
Per part del fabricant
 Proves de tensió a freqüència industrial
 Mesures de resistència elèctrica
 Mesures de resistència d’aïllament
 Mesures de gruix d’aïllament i coberta
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Xarxa interior
Totes les instal·lacions compliran amb el disposat al Reial Decret 1663/2000 (articles 8 i
9) sobre connexió d’instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa
tensió i amb l’esquema elèctric unifilar que apareix en la Resolució del 31 de Maig del
2001. Així mateix, al tractar‐se d’una instal·lació d’autoconsum, en règim del RD
900/2015, complirà amb tot el disposat en aquest Real Decret.

 Comprovar el reticulat de l’aïllament
Per part del contractista
 Mesures de resistència d’aïllament en bobina
 Mesures de resistència d’aïllament muntat
 Prova de continuïtat
 Assaig de tensió
Tots els assajos es faran segons la norma UNE 21-123. No s’admetran entroncaments.
Quadres de baixa tensió de protecció i mesura
Es complirà l’especificat en el RD 1663/2000 article 10 sobre mesura i facturació
d’instal·lacions fotovoltaiques connectades a xarxa. Tots el elements de l’equip de mesura
estaran precintats per l’empresa distribuïdora. Solament es podran desprecintar per un
instal·lador autoritzat en cas de perill amb l’obligació d’avisar a la Distribuïdora.
La col·locació de comptadors es farà d’acord amb la instrucció ITC-BT 16 del REBT. El
comptador estarà senyalitzat per tal de relacionar-lo amb el seu titular. Els comptadors
s’ajustaran a les característiques especificades en les normes UNE 14.439, 21.310 i
21.311, per a l’activa, com a mínim a les de classe de precisió 2 regulada pel R.D.
875/84.
Les característiques de l’equip de mesura de sortida seran tals que la intensitat
corresponent a la potència nominal de la instal·lació fotovoltaica es trobi entre el 50% de
la intensitat nominal i la intensitat màxima de precisió de l’ esmentat equip, com
s’especifica en l’ article 48 del Reglament de Verificacions Elèctriques.
2.13. Posada a terra de la instal·lació
Es realitzarà la connexió a terra de la instal·lació d’acord a l’establert en la memòria.
Totes les instal·lacions compliran amb les disposicions del Reial Decret 1663/2000 (article
12) en quant a les condicions de posada a terra en instal·lacions fotovoltaiques
connectades a la xarxa de baixa tensió.

Quan l’aïllament galvànic entre la xarxa de distribució de baixa tensió i el generador
fotovoltaic no es faci mitjançant transformador amb aïllament galvànic, s’explicarà en la
memòria de sol·licitud i de disseny o projecte els elements utilitzats per garantir aquesta
condició.
Les masses de la instal·lació fotovoltaica, de la part de contínua i d’alterna, estaran
connectades a una única terra, s’admet preses de terra independents a una distancia de
15 m una de l’altre. Aquesta terra serà independent de la del neutre de la distribuïdora
d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
Totes les connexions dels circuits de terra, es realitzaran mitjançant terminals, grapes,
soldadures o elements apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit
contra la corrosió.
2.14. Harmònics i compatibilitat electromagnètica
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La posada a terra de les instal·lacions fotovoltaiques connectades a xarxa es farà sempre
de manera que no s’alterin les condicions de posta a terra de la xarxa de l’empresa
distribuïdora, assegurant que no es produeixin transferències de defectes a la xarxa de
distribució.

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.
2.15. Legalització
L’empresa instal·ladora adjudicatària durà a terme la legalització de la instal·lació una
vegada finalitzades les obres, així com la programació del comptador per generació.
S’inclouen dins d’aquesta documentació les variacions del projecte original per tal de
poder dur a terme l’AS – BUILT del projecte.

3. RECEPCIÓ I PROVES
L’instal·lador entregarà a l’usuari un document – albarà en el que consti el
subministrament de components, materials i manual d’ús i manteniment de la instal·lació.
Aquest document serà firmat per duplicat per ambdues parts, conservant cadascuna un
exemplar. Els manuals entregats a l’usuari estaran en alguna de les llengües oficials
espanyoles per a facilitar-ne la correcta interpretació.
Abans de la posada en servei de tots els elements principals (mòdul, inversors,
comptadors) aquests hauran d’haver superat les proves de funcionament a fàbrica.
S’adjuntaran els certificats de qualitat de tots els equips.
Les proves a realitzar per part de l’instal·lador, amb independència dels aspecte indicats
anteriorment en aquest Ple de Condicions, seran com a mínim les següents:



Funcionament i posada en servei de tots els sistemes
Proves d’engegada i aturada en diferents moments de funcionament
Proves dels elements i mesures de protecció, seguretat i alarma, així com a la
seva actuació, amb excepció a les proves referides a l’interruptor automàtic de
desconnexió
Determinació de la potencia instal·lada, d’acord amb el procediment descrit a
l’Annex I del Plec de Condicions Tècniques IDAE 2002

Una vegada finalitzades les proves i la posada en funcionament de la instal·lació 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 elements i sistemes
que formen part del subministrament hagin funcionat correctament durant un mínim de 96
hores seguides, sense interrupcions o parades causades per errors del sistema
subministrat. A més, l’empresa instal·ladora s’ha de comprometre a:






Retirada de tot el material sobrant
Neteja de les zones ocupades, amb transport de tota la brossa al l’abocador que
correspongui.
Durant aquest període, el subministrador serà l’únic responsable de l’operació
dels sistemes subministrats, si bé haurà d’ensenyar al personal d’operació
Tots els elements subministrats, així com la instal·lació en el seu conjunt, estaran
protegits en front a defectes de fabricació, instal·lació o disseny.
L’instal·lador quedarà obligat a reparar les errades de funcionament que es puguin
produir derivades de l’error del disseny, de construcció o de muntatge,
comprometent‐se a corregir‐los en qualsevol cas.
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4. PRESENTACIÓ D’OFERTES
Les propostes han d’anar acompanyades d’una breu memòria tècnica del projecte que
desglossi les característiques de cada un dels termes dels apartats anteriors.
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La documentació lliurada per a la presentació d’ofertes cal que presenti els imports de
forma diferencia de cada un dels següents termes:

Núm.

U
A

1.1

Ut

Subministrament i instal·lació de mòduls fotovoltaics de
60 cèl·lules policristal·lines de 250 Wp, segons
característiques tècniques mínimes requerides.

1.2

Ut

Estructura de suport dels panells solars amb suport
amb estructura de formigó i alumini, del tipus de les
utilitzades en la instal·lació ja existent, totalment
instal·lat.

2.1

m

Cablejat camp FV a caixes CC: cable de connexió
entre panells, aïllament 1000V, amb caiguda de tensió
màxima 3%, totalment instal·lat

280

2.2

m

Bandeja per conducció de cablejat a coberta segons
memòria tècnica, totalment instal·lat

150

2.3

Ut

Quadre CC coberta: Quadre d’unió de strings a
coberta segons esquema unifilar. Inclou 12 fusibles
seccionadors més bornes per unió de strings. Grau de
protecció IP65.

2.4

m

Cablejat caixes CC a inversor, totalment instal·lat

Ut

Quadre CC entrada inversor, inclou 4 fusibles
seccionadors més protecció de sobretensions,
totalment instal·lat.

1

2.6

Ut

Inversor trifàsic CC/CA de característiques tècniques
de com a mínim les que s’especifiquen al plec, per a
connexió a xarxa. Inclou proteccions de màxima i
mínima freqüència i màxima i mínima tensió. Totalment
instal·lat

1

2.7

m

Cablejat de connexió entre inversor i quadre de
proteccions CA. Inclou cablejat per a connectar
l’inversor existent de 8 kW. Totalment instal·lat.

10

2.8

Ut

Quadre de sortida d’inversor segons esquema unifilar.
Inclou proteccions magnetotèrmiques, diferencials i de
sobretensions. Totalment instal·lat

1

2.9

m

Cablejat CA, de connexió entre quadre sortida inversor
i quadre de connexió a xarxa

10

2.10

Ut

Quadre de CA i connexió a xarxa Subministrament i
instal·lació de quadre de comptadors i connxió a la
xarxa interior de l’edifici (veure condicions companyia
distribuïdora). Inclou ICP, diferencial de 30 mA,
comptador bidireccional, fusibles i mòdem.

1

2.11

PA

Subministre i instal·lació de posada a terra de la
instal·lació

1

2.12

PA

Monitoratge, regulació i control. Configuració de
l’inversor per integrar-lo a la plataforma web. Inclou
cablejat de xarxa FTP cat.6 des de l’inversor fins al
punt de xarxa més proper.

1

2.13

PA

Seguretat i salut per a l’execució de l’obra. Inclou tot el

1

Amida
m
108

1

1
140
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2.5

Descripció

necessari segons Pla de seguretat i salut: línia de vida,
EPIs, senyalitzacions, etc.
2.14

PA

Legalització de la instal·lació

1

5. TERMINI D’EXECUCIÓ
El termini d’execució del subministrament, instal·lació, posada en marxa i formació de la
maquinària és de 120 dies naturals a partir de la formalització del contracte.
6. IMPORT
El preu del contracte no pot superar la quantitat de 64.342,93 €.-euros (IVA exclòs).

7. PROPOSTA DE MILLORES
MILLORA EN EL PREU DEL CONTRACTE
Es valorarà la millora en el preu de contracte, indicat en l’apartat anterior, obtenint un
màxim de 70 punts.
Per a la valoració d’aquesta millora, l’oferta més avantatjosa obtindrà la puntuació
màxima, mentre que la menys favorable obtindrà un total de 0 punts per aquest concepte.
La resta d’ofertes es puntuaran de forma proporcional entre aquestes dues.
IMPLANTACIÓ D’UN PUNT DE RECÀRREGA D’UN VEHICLE ELÈCTRIC
Es valorarà com a millora de contracte el subministrament d’un punt de recàrrega de
vehicle elèctric. Es puntuarà amb 20 punts aquelles propostes que incorporin aquest
punt de recàrrega i amb 0 punts les que no l’incorporin.
Aquesta millora només contempla el subministrament d’aquest equip, no el seu muntatge
ni posta en marxa.

La central tindrà els següents característiques tècniques mínimes:



Alimentació trifàssica (3P+N+T)



Grau de protecció anti vandàlica IK10



Grau de protecció ambiental IP54



Condicions de funcionament -30ºC – 65 ºC



Nombre preses de corrent = 2



Tipus de connectors: 2 x Tipus II (Mennekes). 400 V / 22 kW
(en cas que hi hagi dos vehicles carregant simultàniament hi haurà un repartiment
de potència)



Intensitat màxima = 32 A



Potència màxima = 22 kW
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Pel què fa a les característiques del punt a aportar, haurà de ser una central de càrrega
semiràpida per a vehicles elèctrics.



Proteccions elèctriques: limitació de corrent de càrrega, diferencial i detecció de
desconnexió del vehicle.

A més a més:


Permetrà la recàrrega simultània de dos vehicles elèctrics en mode 3 segons la
normativa IEC 61851.



Identificació de l’usuari mitjançant una targeta RFID o un QRcode i l’accés a un
formulari web.



Indicació de l’estat de càrrega de forma diferenciada entre els dos punts de
càrrega, indicant si l’equip està en estat correcte a l’espera d’usuari, càrrega en
curs, mode d’espera d’inserció o extracció de l’endoll, càrrega finalitzada o no
iniciada per falta de consum i punt de recàrrega en error.



Mesura de potència i energia



Display LCD



Control i configuració local o remota



Compatible amb protocol OCPP



Garantia mínima 2 anys

INCREMENT EN LA GARANTIA DELS EQUIPS
Es valorarà com a millora de contracte la millora de garantia respecte a la garantia
mínima exigida en aquests plecs de condicions tècniques.
Es valorarà amb 2 punts cada any de garantia ofert de forma addicional, fins a un màxim
de 10 punts (5 anys addicionals)
8. DRETS I OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI

El contractista serà responsable de la qualitat tècnica del subministrament i instal·lació de
la maquinària objecte d’aquest contracte, així com de les conseqüències que es
dedueixin per a l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.

9. GARANTIES
9.1.Àmbit general de la garantia
Sense perjudici de qualsevol possible reclamació a tercers, la instal·lació serà reparada
d’acord amb les condicions generals si ha sofert una averia a causa d’un defecte de
muntatge o de fabricació dels components, sempre que s’hagi manipulat correctament
d’acord amb el que estableix el manual d’instruccions de la instal·lació i dels diferents
equips inclosos en aquesta.
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El contracte s’executarà amb subjecció a l’establert als plecs de clàusules administratives
i tècniques, i d’acord amb les instruccions que per a la seva interpretació donés al
contractista l’òrgan de contractació.

La garantia es concedeix a favor del comprador de la instal·lació, la qual cosa s'ha de
justificar degudament mitjançant el corresponent certificat de garantia, amb la data que
s'acrediti en la certificació de la instal·lació.
9.2.Terminis
El subministrador garantirà pel conjunt de la instal·lació durant un període mínim de tres
anys, per a tots els materials utilitzats i el procediment emprat en el seu muntatge. Per als
mòduls fotovoltaics, l’inversor i altres elements, la garantia serà la indicada per cada
fabricant.
Si hagués d'interrompre l'explotació del subministrament a causa de raons de les quals és
responsable el subministrador, o a reparacions que el subministrador hagi de realitzar per
complir les estipulacions de la garantia, el termini es prolongarà per la durada total
d'aquestes interrupcions.
9.3.Condicions econòmiques
La garantia comprèn la reparació o reposició, si s'escau, dels components i les peces que
puguin resultar defectuoses, així com la mà d'obra emprada en la reparació o reposició
durant el termini de vigència de la garantia del sistema i dels components
Queden expressament inclosos totes les altres despeses, com ara 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 a la seva reparació en els
tallers del fabricant.
Així mateix, s'han d'incloure la mà d'obra i materials necessaris per efectuar els ajustos i
eventuals reglatges del funcionament de la instal·lació.

9.4.Anul·lació de la garantia
La garantia es podrà anul·lar quan la instal·lació hagi estat reparada, manipulada,
modificada o desmuntada, encara que només sigui en part, per personal aliè al
subministrador o als serveis d’assistència tècnica designats expressament per aquest,
excepte en el cas que s’indica al punt anterior.

Navàs, 16 d’octubre de 2017
L’enginyera municipal,
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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 perquè aquest subministrador compleixi les seves obligacions. Si el subministrador
no compleix amb les seves obligacions en aquest termini últim, el comprador de la
instal·lació podrà, per compte i risc del subministrador, realitzar per si mateix les
oportunes reparacions, o contractar per a això a un tercer, sense perjudici de la
reclamació per danys i perjudicis en que hagi incorregut el subministrador.

