PROCEDIMENT DE TRAMITACIO DE L’AUTORITZACIÓ
ADMINISTRATIVA I LA POSADA EN SERVEI
D'INSTAL·LACIONS FOTOLTOVOLTAIQUES DE
PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA EN RÈGIM ESPECIAL.

Procediments

administratius per a la tramitació de l’autorització

administrativa i la posada en servei de les instal·lacions fotovoltaiques
connectades a la xarxa elèctrica:

1. Inclusió en el règim especial i autorització administrativa, posada en servei i inscripció
definitiva de la instal·lació. Aquest procés és competència de la Direcció General
d'Energia de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia del Govern de les Illes
Balears.
2. Inscripció de les instal·lacions en el Registre de preassignació de retribució (PREFO)
que depèn de la Secretaría General de Energía del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio de Madrid. Per tenir dret a la retribució recollida en el RD 1578/2008, de
26 de setembre, de retribució de l’activitat de producció d’energia elèctrica mitjançant
tecnologia solar fotovoltaica per a instal·lacions posteriors a la data límit de
manteniment de la retribució del Reial Decret 661/2007, de 25 de maig, per a
aquesta tecnologia.

Diagrama de flux dels procediments

1.- Inclusió en el règim especial i autorització administrativa,
posada en servei i inscripció definitiva de la instal·lació
1. Procediment de consultes prèvies,
Per instal·lacions de 100 kW o superiors d'acord amb el que estableix la Llei
6/2007,

de

27

de

desembre,

de

mesures

tributàries

i

economicoadministratives, referent a la fase prèvia de consultes.
Organisme Relacionat amb la gestió:
Direcció General d’Energia, Conselleria de Comerç, Indústria i Energia

2. Constitució d’aval,
Constitució d'un aval de 500 €/kW instal·lat per a les instal·lacions
fotovoltaiques del grup II, i a favor de la Direcció General d’Energia del Govern
e les Illes Balears d'acord amb el que estableix el Reial Decret 661/2007, de 25
de maig, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica en règim
especial.
Per a les instal·lacions fotovoltaiques del grup I de 20 KW o menys, l’aval es de
50 €/KW.
Organisme Relacionat amb la gestió:
Caja General de Depósitos, Ministerio de Economía y Hacienda
Direcció General del Tresor i Política Financera,Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació

3. Sol·licitud punt d'accés i concessió d'accés i connexió a la xarxa.
L'empresa distribuïdora, emetrà informe favorable d’accés a la xarxa de
distribució en el punt sol·licitat, o proposaran un punt alternatiu.
Organismes Relacionats amb la gestió:
Empresa distribuïdora d’electricitat:
- ENDESA Distribución Eléctrica
- El Gas S.A (Soller)
Documentació necessària:
Consultar procediment específic de la companyia

4. Sol·licitud d'inclusió en el règim especial i autorització administrativa
Sol·licitud d'inclusió en Règim Especial de Producció d'Energia Elèctrica i
sol·licitud d'autorització administrativa en aplicació del Reial Decret
1955/2000, d’1 de desembre, pel que es regulen les activitats de transport,
distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització
de les instal·lacions de energia elèctrica.
En les instal·lacions solars fotovoltaiques sobre sòl rústic són precises la
Declaració d’Utilitat Pública o la Declaració d'Interès General i l'Avaluació
d'Impacte Ambiental, si escau, segons la Llei 11/2006, de 14 de setembre,
d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les
Illes Balears.
La Direcció General d'Energia actua d'òrgan substantiu i, si escau, sol·licitarà
informes d'altres administracions en funció de les característiques de la
instal·lació.

Documentació necessària:
- Còpia del DNI o CIF del titular.
- Memòria tècnica de la instal·lació (per potència ≤ 10 kW).
- Projecte visat (per potència > 10 kW).
- Estatuts de constitució de l’empresa (en el seu cas).
- Memòria resum de l’entitat peticionària:
- Nom o raó social, capital social i principals accionistes, si s’escau, i participació de
cadascun.
- Relació de les instal·lacions acollides a aquest règim de les quals sigui titular o
explotador.
- Còpia del balanç i del compte de resultats corresponents a l’últim exercici fiscal.
- Imprès de pagament de taxes (model 046) degudament segellat per l’entitat bancària.
- Per l'autorització administrativa
- Estudi d’impacte ambiental, si escau ( segons la Llei 11/2006, de 14 de setembre,
d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears).
- Resguard de dipòsit de l’aval corresponent.
- Concessió d’accés a la xarxa emès per l’empresa distribuïdora (art. 5 Reial Decret
661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica en
règim especial ).
- Declaració d'Utilitat Pública
- Justificant de la disponibilitat dels terrenys.

5. Posada en servei provisional per a proves de la instal·lació. (Instal·lacions
connectades en MT)
Atorgament de les autoritzacions necessàries per a la posada en servei per a
proves de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica en règim especial,
connectades en mitja tensió (MT).
Organisme Relacionat amb la gestió:
Direcció General d’Energia, Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
Documentació necessària:
-

Certificat de final d’obra provisional de la instal·lació (que faci referència a les
característiques de la instal·lació fotovoltaica), signat per tècnic competent i visat pel
Col·legi Oficial corresponent, en el que es deurà indicar expressament que es compleixen les
disposicions de seguretat exigides a la reglamentació vigent, en especial al Reglament
electrotècnic per a baixa tensió (REBT) regulat al Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, Reial
Decret 1663/2000, de 29 de setembre, sobre connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a
xarxa de baixa tensió i Reial Decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l’activitat de
producció d’energia elèctrica en règim especial i que la instal·lació s’ajusta al projecte
presentat amb les modificacions, si cal.

-

Còpia del contracte subscrit amb l’empresa distribuïdora.

-

Certificat emès per l’encarregat de la lectura que acrediti el compliment del Reglament
unificat de punts de mesura del sistema elèctric, aprovat pel Reial Decret 1110/2007, de 24
d’agost.

-

Acta de cessió i recepció tècnica de les instal·lacions a l’empresa Distribuidora.

6. Posada en servei de la instal·lació i inscripció definitiva en el Registre
d'Instal·lacions de Règim Especial.
S'ha de presentar davant la Direcció General d'Energia la sol·licitud
d'Inscripció Definitiva.
Organisme Relacionat amb la gestió:
Direcció General d’Energia, Conselleria de Comerç, Indústria i Energia

Documentació necessària:
Per a instal·lacions connectades en baixa tensió (BT)
-

Certificat de final d’obra de la instal·lació (que faci referència a les característiques
de la instal·lació fotovoltaica), signat per tècnic competent i visat pel Col·legi Oficial
corresponent, en el que es deurà indicar expressament que es compleixen les
disposicions de seguretat exigides a la reglamentació vigent, en especial al Reglament
electrotècnic per a baixa tensió (REBT) regulat al Reial Decret 842/2002, de 2
d’agost, Reial Decret 1663/2000, de 29 de setembre, sobre connexió d’instal·lacions
fotovoltaiques a xarxa de baixa tensió i Reial Decret 661/2007, de 25 de maig, pel
qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica en règim especial i que la
instal·lació s’ajusta al projecte presentat amb les modificacions si cal.

-

Certificat signat i segellat per l’instal·lador (segons model normalitzat, Annex III)

-

Còpia del contracte subscrit amb l’empresa distribuïdora.

-

Certificat emès per l’encarregat de la lectura que acrediti el compliment del
Reglament unificat de punts de mesura del sistema elèctric, aprovat pel Reial Decret
1110/2007, de 24 d’agost.

-

Informe del gestor de la xarxa de distribució sobre cumplimentació dels
procediments d’accés i connexió.

Per a instal·lacions connectades en mitja tensió (MT).
-

Certificat emès per l’encarregat de la lectura que acrediti el compliment del
Reglament unificat de punts de mesura del sistema elèctric, aprovat pel Reial Decret
1110/2007, de 24 d’agost.

-

Informe del gestor de la xarxa de distribució sobre l'adequació de la instal·lació als
procediments d’accés i connexió.

-

Contracte de manteniment de les instal·lacions de MT subscrit amb una empresa
inscrita al Registre d’Empreses Instal·ladores i de Manteniment d’Alta Tensió
(REIMAT), regulat al Decret 55/2004, de 18 de juny, pel qual es regulen els requisits
i el funcionament de les Empreses Instal·ladores i de Manteniment d’Alta Tensió.

-

Actes d’inspecció de les estacions transformadores del parc, fetes per un Organisme
de Control Autoritzat (OCA).

-

Certificat d’auditoria ambiental signat per l’auditor.

2.- Tràmits per a sol·licitar la inscripció de les instal·lacions en
el Registre de preassignació de retribució davant el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio de Madrid.
1. Llicència Municipal d'Obres o Declaració d'Utilitat pública.
La instal·lació de sistemes de captació d'energia solar en els diversos municipis
estarà subjecta a la prèvia obtenció de la llicència municipal d'obra.

La

concessió de la Declaració d'Utilitat Pública pot eximir de l'obtenció de
llicències d'obres.
Organisme Relacionat amb la gestió:
Ajuntament (llicència d'obres)
Direcció General d’Energia, Conselleria de Comerç, Indústria i Energia (Declaració d'utilitat
pública)

Documentació necessària:
Consultar a l'Ajuntament corresponent

2. Constitució de l'aval
A partir de la promulgació del Reial Decret 1578/2008, de 26 de setembre, de
retribució de l’activitat de producció d’energia elèctrica mitjançant tecnologia
solar fotovoltaica per a instal·lacions posteriors a la data límit de manteniment
de la retribució del Reial Decret 661/2007, de 25 de maig, per a aquesta
tecnologia, és obligatori que les instal·lacions solars comptin amb aval.
Aquest es realitzarà a la Caixa General de Dipòsits del Ministerio de Economía
excepte aquelles del grup II que ja l’hagin constituït.
Organisme Relacionat amb la gestió:
Caja General de Depósitos, Ministerio de Economía y Hacienda
Direcció General del Tresor i Política Financera,Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació

Documentació necessària:
Consultar organisme pertinent

3. Inscripció, amb caràcter previ, de les instal·lacions en el Registre de
preassignació de retribució (PREFO).
Per tal d'acollir-se a la retribució establerta al Reial Decret 1578/2008, de 26
de setembre, de retribució de l’activitat de producció d’energia elèctrica
mitjançant tecnologia solar fotovoltaica per a instal·lacions posteriors a la
data límit de manteniment de la retribució del Reial Decret 661/2007, de 25
de maig, per a aquesta tecnologia, el productor fotovoltaic ha d'inscriure en el
Registre de preassignació de retribució el seu projecte d'instal·lació de
producció en règim especial de tecnologia fotovoltaica.
Organisme relacionat amb la gestió:
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Documentació necessària:
- Autorització administrativa de la instal·lació, atorgada per l'òrgan competent, i concessió de
l'accés i connexió a la xarxa de transport o distribució corresponent. En el cas d'instal·lacions
del tipus I.1 (catalogades al Reial Decret 1578/2008, de 26 de setembre), s'aportarà
exclusivament concessió de l'accés i connexió a la xarxa de transport o distribució
corresponent.
- Llicència d'obres del projecte d'instal·lació, atorgat per l'òrgan competent.
- Resguard de constitució de l'aval a què fa referència l'article 59 bis o 66 bis del Reial Decret
1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució,
comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia
elèctrica, o, si escau, el previst en l'article 9 del Reial Decret 1578/2008, de 26 de setembre,
atorgat pel gestor de la xarxa.
- Inscripció definitiva en el Registre administratiu d'instal·lacions de producció en règim
especial dependent de l'òrgan competent, si la instal·lació disposés de la mateixa.

4. Atorgament de la retribució i facturació a tarifa de la prima fotovoltaica
Un cop obtinguda la inclusió en el cup del registre de preassignació i acabada
la instal·lació es podrà cobrar la retribució per la prima corresponent.
Organisme Relacionat amb la gestió:
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

