
 

 

 
“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Ministerio de Trabajo y Economia 
Social-Servicio Público de Empleo Estatal en el marc de la línia de subvenció extraordinària i urgent: Mesures 
Urgents d’Ocupació pel Tancament Perimetral (SOC-MUTP), regulat per el Decret Llei 49/2020, d'1 de desembre”. 
 

PERFIL PROFESSIONAL 

Tècnic/a d’instal·lació i manteniment de 

plaques fotovoltaiques 

Possibles llocs de feina: Muntador/a d'instal·lacions 

solars fotovoltaiques, Operador/a d'instal·lacions 

solars fotovoltaiques, Instal·lador/a de sistemes 

fotovoltaics, Operador/a en central solar fotovoltaica. 

Àmbit d’actuació: Se situa en el sector energètic, 
subsector d'energies renovables. 

Descripció: Aquest/a professional desenvolupa la seva feina en edificis de tot tipus i en llocs situats a una 
certa altura, en el si d'empreses dedicades al sector de les energies renovables.  Realitza el muntatge, posada 
en servei, operació i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques i fotovoltaiques, amb la qualitat i 
seguretat requerides i complint la normativa vigent. 

FUNCIONS 
 Instal·lar, fer el manteniment i reparacions dels 

sistemes de captació d’energia solar fotovoltaica 
 Interpretar plànols, esquemes i especificacions 

tècniques, aplicant la normativa de seguretat i 
qualitat 

 Realitzar el manteniment per a obtenir un 
rendiment energètic òptim 

 Altres funcions del tècnic/a en instal·lació i 
manteniment de plaques fotovoltaiques. 

 

COMPETÈNCIES TÈCNIQUES 
- Coneixements de mecànica 
- Coneixements bàsics d’instal·lacions 

elèctriques d’alta i baixa tensió 
- Coneixements d’energia solar fotovoltaica i 

d’instal·lacions e plaques solars 
- Coneixements de tècniques de cablejat 

(connexió entre diferents estructures) 
 

   

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

 Disposició a   
l’aprenentatge 

 Pensament analític  
 Treball en equip 
 Comunicació 
 Planificació i organització 
 Adaptabilitat 
 Orientació als resultats 
 Iniciativa i autonomia 
 Responsabilitat 

LES EMPRESES VALOREN 

 Carnet B1 
 Formació de 60 hores en PRL 
 Curs de plataformes 

elevadores 
 Mobilitat física, habilitat 

manual, creativitat i capacitat 
d’aprenentatge 

 Sensibilitat mediambiental 
 Disponibilitat per viatjar 

 

EMPRESES QUE CONTRACTEN 
 Solenver 
 Becquel 
 Climatización Saufer SL 
 Sofos Energia SL 

 

 


