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1 INTRODUCCIÓ 

 

1.1     Antecedents  

En present projecte es realitza la descripció, disseny i càlcul de una instal·lació d’autoconsum 

fotovoltaica connectada a la xarxa per l´Escola Universitària de la Salut i l´Esport, centre 

adscrit a la universitat de Girona.  

 

El context actual energètic és el d’una creixent demanda d’energia per part dels consumidors, 

la necessitat de solucions energètiques sostenibles, netes i respectuoses amb el medi 

ambient, i la reducció de la dependència energètica exterior. La instal·lació projectada planteja 

una manera de generar energia neta amb un impacte ambiental mínim i alhora adaptar-se a 

la transició energètica. 

 

L’electricitat prové de la xarxa elèctrica externa, tot i que també pot procedir de fonts d’energia 

renovables mitjançant les instal·lacions corresponents, amb la qual cosa s’afavoreix 

l’autoconsum. S’entén per autoconsum d’energia elèctrica la producció d’electricitat per al 

consum propi. Les instal·lacions d’autoconsum poden ser aïllades (sense connexió física a la 

xarxa) o connectades a la xarxa. 

 

S’ha tingut en compte la normativa del nou Reial Decret 244/2019, de 5 d’abril. Aquesta 

completa el marc regulador de l’autoconsum, impulsat pel Reial Decret-llei 15/2018 

desenvolupa les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum 

d'energia elèctrica, defineix les instal·lacions pròximes a l'efecte d'autoconsum, desenvolupa 

l'autoconsum individual i col·lectiu, estableix un sistema de compensació simplificada entre 

els dèficits dels consumidors i els excedents de les seves instal·lacions d'autoconsum, i 

organitza el registre administratiu d'autoconsum d'energia elèctrica així com el seu 

procediment d'inscripció que no suposarà càrrega administrativa per als consumidors. 

 

En el article 4 d’aquest Real decret, les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum es 

classifiquen en diferents modalitats, de subministrament d´autoconsum sense excedents i de 

subministrament d´autoconsum amb excedents.  

 

Dins d´aquesta darrera modalitat es distingeixen dues tipologies mes d’autoconsum.  
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La modalitat Acollida a compensació. Aquesta opció inclou els casos de subministrament amb 

autoconsum amb excedents en què el consumidor i el productor optin voluntàriament per 

acollir-se a un mecanisme de compensació d’excedents. Tot i així, han de complir que la font 

d’energia primària sigui d’origen renovable, que la potència total de les instal·lacions de 

producció associades no sigui superior a 100 kW, si es necessari fer un contracte de 

subministrament per a serveis auxiliars de producció, que el consumidor hagi subscrit un únic 

contracte de subministrament per al consum associat i per als consums auxiliars de producció 

amb una empresa comercialitzadora, segons el que disposa l’article 9.2 del Reial Decret 

244/2019. També hauran de tenir en compte que el consumidor i el productor associat hagin 

subscrit un contracte de compensació d’excedents d’autoconsum que defineix l’Article 14 del 

Reial Decret 244/2019 i que la instal·lació de producció no tingui atorgat un règim retributiu 

addicional o específic. 

 

La modalitat amb excedents no acollida a compensació. Aquest cas són tots els casos que no 

compleixen algun dels requisits explicats anteriorment o que òptim voluntàriament per no 

acollir-se a la modalitat esmentada. 

 

Per la instal·lació dimensionada s’ha tingut en compte la modalitat de subministrament  

d´autoconsum amb excedents acollida a compensació. 

1.2 Objecte 

L’objecte del present projecte és el de realitzar el disseny, seleccionar els diferents 

components de la instal·lació, materials i instal·lacions de una sistema fotovoltaic connectat a 

la xarxa interior amb l´objectiu de millorar la seva eficiència energètica i sostenibilitat 

mediambiental. Un cop s´ha dimensionat la instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum es 

realitzarà un estudi de viabilitat econòmica i la seva amortització per estudiar la rendibilitat de 

la instal·lació. 

 

La instal·lació solar fotovoltaica  s’instal·larà sobre la coberta de  l´Escola Universitària de la 

Salut i l´Esport (EUSES), situada al municipi de Salt (Girona). Disposarà d´una potencia 

nominal de 50 kW, la producció es destinarà per autoconsum amb excedents acollida a 

compensació segons Reial Decret 244/2019. 
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1.3 Especificacions i abast 

Es realitzarà  la instal·lació d’un generador fotovoltaic a la coberta de l’edificació, amb  2 

inversors fotovoltaics de 25kW de potència nominal i interconnectats a la xarxa interior 

elèctrica de baixa tensió, amb la finalitat d’auto-consumir l’electricitat generada i abocar els 

excedents a la xarxa de distribució. 

 

La instal·lació consta de 2 inversors fotovoltaics connectat a 108 panells de 275 W pic cada 

un, instal·lats sobre la coberta de l’edificació. 

 

L’orientació de la coberta és azimut -11 sud, i els mòduls aniran inclinats 15º respecte 

l’horitzontal. Aprofitant la radiació solar, els mòduls fotovoltaics generen electricitat en corrent 

continua que es conduirà fins als inversors de 25kW. Aquests convertiran el corrent continu 

en corrent altern per tot seguit evacuar l’energia a la xarxa interior de consum. Des de la 

generació d’electricitat en els mòduls fins a la seva connexió a xarxa interna, s’instal·laran els 

elements de protecció i mesura més adients i necessaris segons normativa. 

 

Finalment es farà una valoració econòmica del cost de la instal·lació i se n’avaluarà 

l’amortització. 
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2 INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA CONNECTADA A XARXA 

El principi de funcionament d’una instal·lació solar fotovoltaica connectada a xarxa respon al 

següent esquema de la figura 2. 

 
Figura 1. Esquema instal·lació solar fotovoltaica connectada a xarxa. 

La instal·lació esta formada per panells solars fotovoltaics  que son els encarregats de 

convertir la irradiació solar en energia elèctrica en corrent continu, inversors que converteixen 

l’energia elèctrica de corrent continu en corrent alterna i un sistema de de monitorització. 

 

El generador fotovoltaic està format per una sèrie de mòduls del mateix model connectats 

elèctricament entre si que transformen l’energia solar en energia elèctrica, generant una 

corrent contínua proporcional a la irradiància solar que incideix sobre aquests. 

 

Els mòduls estan formats per la interconnexió de cèl·lules solars encapsulades entre materials 

que la protegeixen de les condicions climàtiques exteriors. Són les  encarregades de captar 

l’energia procedent del sol en forma de radiació solar i transformar-la en energia elèctrica per 

l’efecte fotovoltaic. L’efecte fotovoltaic es produeix a l’incidir la radiació solar sobre materials 

definits com a semiconductors extrínsecs. Quan sobre  la cèl·lula solar incideix la radiació, 

apareix una tensió anàloga a la que es produeix entre els bornes d’una pila. La majoria de 

cèl·lules solars estan constituïdes per silici mono o policristal·lí. 
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Aquesta corrent continua es condueix fins a l’ondulador que, emprant la tecnologia de 

potència, la converteix en corrent alterna a la mateixa freqüència i tensió que la xarxa elèctrica. 

 

El generador es connectarà a la xarxa interior de consum. La generació que no 

s’autoconsumeixi s’abocarà a la xarxa de distribució. 

2.1 Modalitat d´autoconsum segons el RD 244/2019 

La nova normativa classifica la implementació de l’autoconsum per part dels usuaris en 

diferents categories , la classificació de les quals es pot observar a la figura següent. 

 

Figura 2. Tipus de models d´autoconsum  

2.1.1 Modalitat de subministrament d´autoconsum sense excedents 

Aquestes instal·lacions han de disposar d’un mecanisme d’antivessament que impedeixi la 

injecció d’energia a la xarxa. La figura dels individus que participen en aquesta modalitat 

d’autoconsum és exclusivament la de consumidors. 
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Modalitat de subministrament d’autoconsum col·lectiu sense excedents acollit a compensació. 

Aquesta última modalitat no permet vessar energia a la xarxa elèctrica, però permet establir 

regles entre els consumidors de manera que, si un usuari consumeix més energia de la 

pactada, haurà de compensar als altres membres segons les normes que hagin establert 

mútuament. 

 

Modalitat de subministrament d’autoconsum individual sense excedents, el quan no s’acull a 

compensació. 

2.1.2 Modalitat de subministrament d´autoconsum amb excedents 

Aquest tipus d’instal·lacions no només poden subministrar energia destinada a l’autoconsum 

de localitzacions de consum pròximes associades, sinó que també poden bolcar els excedents 

d’energia generada a la xarxa elèctrica de distribució. La figura dels individus partícips en 

aquesta modalitat d’autoconsum és la de consumidors i de productors. Dins d’aquesta 

modalitat es distingeixen dues tipologies més d’autoconsum:  

Modalitat amb excedent acollida a compensació econòmica. Per trobar-se en aquesta situació 

el productor i el consumidor s’han de posar d’acord voluntàriament acollint-se a un mecanisme 

de compensació econòmica. Addicionalment, per accedir a aquesta modalitat s’hauran de 

complir les següents condicions:  

Primera: la font d’energia primària haurà de ser renovable.  

Segona: la potència contractada de la instal·lació de producció ha de ser inferior a 100 kW.  

Tercera: s’ha subscrit un contracte únic per al consum i pels serveis addicionals amb una 

comercialitzadora. 

Quarta: s’acorda un contracte de compensació dels excedents entre el productor i en 

consumidor, fins i tot si el productor i consumidor són la mateixa persona física o jurídica.  

Cinquena: la instal·lació no pot tenir atorgat cap règim retributiu addicional específic.  
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Modalitat amb excedent no acollida a compensació econòmica. En aquesta modalitat s’hi 

acullen la resta d’usuaris que no compleixen alguna de les condicions anteriors o bé els qui 

no vulguin optar a la compensació. 

El decret possibilita tant l’autoconsum individual com col·lectiu en totes les modalitats 
explicades tal i com s´observa a figura. 
 

 

 
Figura 3. Tipus d´autoconsum segons nou RD 244/2019. 

2.1.3 Autoconsum individual d'instal·lació pròxima en xarxa interior amb excedents 

acolliment a compensació 

Aquest tipus d'instal·lacions són Instal·lacions d'autoconsum amb excedents en els quals 

productor i consumidor opten per acollir-se al sistema de compensació d'excedents. El 

consumidor utilitza l'energia procedent de la instal·lació d'autoconsum quan la necessita; 

podent comprar energia de la xarxa en els moments en què aquesta energia no sigui suficient. 

Quan no es consumeix la totalitat de l'energia procedent de la instal·lació d'autoconsum, 

aquesta pot injectar-se a la xarxa i, en cada període de facturació, la factura emesa per la 

comercialitzadora compensarà el cost de l'energia comprada a la xarxa amb l'energia 
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excedentària valorada al preu mitjà del mercat horari (per a consumidors PVPC) o al preu 

acordat amb la comercialitzadora, aplicant-se posteriorment els peatges i impostos que 

procedeixin. 

 

Els procés administratiu per registrar i posar en marxa una instal·lació d’autoconsum s’ha 

simplificat de manera significativa, però segueixen havent-hi una sèrie de passos d’obligat 

compliment. Una d’aquestes simplificacions es dona en les instal·lacions de menys de 15 kW 

que es trobin en sòl urbanitzable i que comptin amb les dotacions i serveis requerits per la 

legislació urbanística. Si es compleixen aquestes característiques no s’ha de demanar permís 

d’accés i connexió a la xarxa, així no s’haurà de presentar cap aval ni garantia per a fer el 

tràmit de la connexió de la instal·lació a la xarxa elèctrica. 

 

En el Annex C es pot observar els procés administratiu per registrar i posar en marxa la 

instal·lació d’autoconsum. 

2.1.4 Efecte compensació  

El mecanisme de compensació mensual s’ha dissenyat per a promoure l’autoconsum i és una 

possibilitat molt interessant a tenir en compte a l’hora de calcular el període de retorn de la 

instal·lació, ja que pot acabar escurçant-lo significativament. A més, la compensació pot 

semblar una possibilitat molt interessant de maximitzar per treure’n profit econòmic. No 

obstant això, la realitat no és tan senzilla, queda clar que mai es podrà guanyar diners, 

simplement compensar el consum mensual i cal entendre les diferents tarifes incloses dins de 

la factura elèctrica, les quals s’exposen a continuació: 

 

Terme de potència: és la part fixa de la factura que cal pagar independentment de si hi ha 

consum. Inclou els peatges i la potència que l’usuari té contractada en kilowatts a preu pactat 

entre la comercialitzadora i l’usuari. 

 

Terme d’energia: és la part variable de la factura que varia en funció del consum mensual. 

Inclou els peatges i els kilowatts hora que s’han consumit a preu establert entre la 

comercialitzadora i l’usuari. És l’única part de la factura que pot compensar-se segons 

l’energia injectada mensual, mesurada horàriament. 
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Impost especial sobre l’electricitat: impost aplicat pel Ministeri sobre la potència contractada i 

el consum mensual. 

 

Altres serveis: un exemple seria el lloguer dels equips de mesura, com el comptador, o bé el 

manteniment del sistema.  

 

Impost sobre el valor afegit (IVA) actualment del 21 % sobre el preu total de la resta d’imports. 

 

Així, independentment del consum i segons la potència contractada hi ha una part fixa a la 

factura elèctrica que els usuaris no es poden estalviar. A continuació, la Figura 3 mostra els 

percentatges de repartiment del cost de la factura elèctrica, segons si és un cost fix o bé 

variable, distingint aquests últims segons si són peatges o és consum.  

 

Es pot observar que per als usuaris de tipus 3.1, els quals són els qui tenen contractats de 15 

kW de potència, és a dir, la majoria de centres d´educació , presenten una part variable segons 

el consum d’energia del 68 %. Aquesta part variable de la factura és la que el decret permet 

descomptar en funció de la injecció d’energia a la xarxa i queda pal·les que en la industria o 

centres d’educació surt molt més a compte aquest tipus d’instal·lacions en tenir un cost 

variable major del consum. 

 

Figura 4. Percentatge repartiment del preu de ĺ electricitat 
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Prenent aquestes consideracions, la instal·lació en La Escola Universitària Euses s’ha de 

dimensionar amb l’objectiu d’autoconsumir l’energia i aprofitar la compensació per a poder 

amortitzar abans la inversió que requereix la instal·lació. 

2.1.5 Implementació de la  compensació  

La metodologia a seguir per establir el mètode de compensació entre els consumidors i el 

productor, el qual inclou totes les instal·lacions acollides a compensació (fins i tot les que no 

tenen excedents, sent només necessari el contracte de repartiment d’energia en aquest cas), 

es defineix a la Guía de Tramitación del Autoconsumo elaborada per l’Instituto para la 

Diversificación y ahorro de la Energía (IDAE) [8] de la següent manera: 

 

Contracte de compensació d’excedents: 

Els participants en l’autoconsum col·lectiu han d’escollir un criteri per repartir l’energia 

generada entre ells i comunicar-lo a l’empresa distribuïdora, sigui directament o a través de la 

comercialitzadora, tot sol·licitant l’aplicació d’aquest. El criteri l’han de triar els usuaris de la 

manera que considerin oportuna (per exemple, qui més energia rep és qui més ha invertit en 

la instal·lació o bé repartint l’energia en parts iguals), de tal manera que els coeficients de 

repartiment siguin fixos durant tot el període de facturació i la seva suma sigui 1. Si tan sols hi 

ha un consumidor, aquest coeficient serà 1. 

 

Si no es notifica cap acord, s’utilitzarà el criteri establert per l’Annex II del RD 244/2019 del 5 
d’abril el qual estableix el coeficient de repartiment com a: 

βᵢ =
Potencia màxima contractada consumidor i

Potencies màximes contractades per a tots els consumidors associats
 (Eq.1) 

Per a tots els consumidors associats a la instal·lació l’energia horària neta individual ( ENGh,i) 

es calcula a partir del coeficient de repartiment (βi ) i de l’energia horària neta produïda per la 

instal·lació (ENGh ) de la següent manera: 

ENGₕ, ᵢ = βᵢ ∙ ENGₕ (Eq.2) 

On: 
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ENG ₕ, ᵢ: energia horària neta total corresponent a un subjecte de la instal·lació.  

 

ENG ₕ: energia horària neta total produïda per la instal·lació.  

 

βᵢ: coeficient de repartiment de l'energia generada pel consumidor i 

 

De manera que poden donar-se dues situacions, si l’energia horària consumida individualment 

és superior a ENGh ,i , la distribuïdora haurà de facturar el que marca el comptador menys 

ENGh ,i . Altrament, la distribuïdora haurà de facturar 0 kW. 

2.1.6 Mecanisme de compensació simplificada  

L’energia excedentària que la instal·lació injecti a la xarxa elèctrica es valorarà a un cert preu 

i es restarà a l’energia adquirida de la xarxa cada mes seguint dues possibles metodologies: 

 

Si l’usuari té un contracte de subministrament amb una comercialitzadora lliure: 

L’energia consumida de la xarxa serà valorada al preu horari que figuri al contracte de 

subministrament acordat amb la comercialitzadora. 

L’energia injectada a la xarxa serà valorada al preu horari que s’acordi entre la 

comercialitzadora i l’usuari. 

Si l’usuari té un contracte de subministrament al preu voluntari per al petit consumidor (PVPC) 

amb una comercialitzadora de referència, l’energia consumida de la xarxa serà valorada al 

preu voluntari per al petit consumidor (PVPC) horàriament i l´energia injectada a la xarxa serà 

valorada al preu mitjà horari (Pmh) que s’obtindrà a partir dels resultats del mercat diari i 

interdiari horàriament, menys el cost dels desviaments d’aquella hora. 
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3 DESCRIPCIO DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA 

3.1 Generalitats 

3.1.1 Reglamentació 

La relació de la reglamentació i normativa indicada no pretén ser exhaustiva i en cap cas 

eximeix del compliment de qualsevol norma legal vigent que sigui d’aplicació.  

 

Els reglaments que són d’aplicació en aquesta memòria s’exposa en el plec de condicions del 

projecte. 

3.1.2 Classificació de la instal·lació 

Segons els Reial Decret 842/2002, l’ITC-BT-40 del  reglament electrotècnic de baixa tensió 

cataloga la instal·lació que es projecta com a tipus C1 (instal·lacions generadores 

interconnectades a la xarxa interior amb abocament a la xarxa de distribució). 

 

3.1.3 Localització 

La instal·lació fotovoltaica esta distribuïda en la coberta de l’escola Universitària de la salut i 

l’esport d´uns 2.261 m2, ubicada  en el numero 65 del carrer President Macià, del municipi de 

Salt (Girona). Les coordenades geogràfiques on es troba la instal·lació fotovoltaica 

d’autoconsum queden representades a la taula 1. 

Província  Girona 

Latitud [º/min.] 41,96 Nord 

Longitud [º/min.] 2,79 Est 

Altitud [s.n.m.] 80 

Fus horari UT+1 

Ref. Cadastral 17038A007090020000ZU 

Taula 1. Característiques emplaçament. 

En el apartat de Plànols, situació i emplaçament, concretament en el Plànol numero 1 i 2, es 

poden apreciar tant la situació com  l’emplaçament  de la instal·lació fotovoltaica.  
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3.1.4 Marc urbanístic i legal 

Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost , pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.  

 

Decret 64/2014 de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 

urbanística.  

 

3.1.5 Comptabilitat del projecte amb el pla urbanístic 

Segons el plantejament urbanístic i sectorial vigent del municipi de Salt , Pla General 

d’ordenació Urbana (PGOU), classifica la parcel·la on s’ubicarà la instal·lació fotovoltaica com 

a sol urbà. 

 

Planejament vigent: Text refós de Pla General d´Ordenació Urbana de Salt. 

Classificació del Sòl: Sòl urbà consolidat. 

Qualificació del sol: D.0, Equipament sense ús definit 

 

L’article 378 regula les condicions generals d’ordenació i d’edificació dels equipaments. Els 

paràmetres urbanístics actuals no es veuran afectats i, per tant, l’actuació serà compatible 

amb les normes vigents. A la següent figura s’observa la localització de l´Escola Universitària 

Euses en el entorn urbà de Salt. 

 

 
Figura 5. Localització de ĺ Escola Universitària Euses en el entorn urbà de Salt. 

 

La instal·lació solar fotovoltaica proporcionarà energia elèctrica a la instal·lació interior d’usuari 

tal com s’ha descrit. 

Escola Universitària de la 

Salut i l´Esport (EUSES)  
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3.2 Irradiació solar 

La irradiació solar es l’energia radiant rebuda durant un període de temps. Aquesta energia 

que arriba a la superfície terrestre a traves de la radiació solar depèn de la localització, estació 

i climatologia.  

 

Les dades de radiació solar s’obtenen utilitzant el programa de simulació PVsyst, aquest 

utilitza les base de dades metrològiques del sistema d’informació geogràfica fotovoltaica 

(PVGIS) que proporciona dades històriques de radiació de la ubicació seleccionada i 

l’estimació de la producció d’energia.  

 

A la següent figura es pot observar que per la ubicació de la instal·lació fotovoltaica 

d’autoconsum, les dades de la irradiació horitzontal global obtingudes amb aquesta base 

meteorològica es de 1577.2 kWh/m² anuals. Aquesta es la radiació que incideix sobre els 

mòduls fotovoltaics. 

 
Figura 6. Dades de la irradiació, temperatures i altres dades durant ĺ any a Salt ,(PVGIS, 2020). 

 

3.3 Descripció general 

Aquest projecte consisteix en la instal·lació d’un generador fotovoltaic a la coberta de 

l’edificació, connectat a 2 inversors fotovoltaics de 25 kW de potència nominal cada un, 

interconnectats a la xarxa interior elèctrica de baixa tensió, amb la finalitat d’auto consumir 
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l’electricitat generada amb abocament d‘excedents a la xarxa de distribució. Aquests inversors 

estaran connectats a 108 panells de 275 W pic cada un, distribuïts sobre la coberta de l’edifici. 

 

Aprofitant la radiació solar, els mòduls fotovoltaics generen electricitat en corrent continua que 

es conduiran fins a l’inversor. Aquest ondulador convertirà el corrent continu en corrent altern 

per tot seguit evacuar l’energia a la xarxa interior de consum. Des de la generació d’electricitat 

en els mòduls fins a la seva connexió a xarxa interna s’instal·laran els elements de protecció 

i mesura més adients segons normativa. 

 

La instal·lació estarà distribuïda en la coberta de l’escola universitària EUSES d’uns 2.261 m², 

amb els mòduls orientats sud amb un azimut de -11º sud, i una inclinació de 15º respecte 

l’horitzontal aconseguida amb l’estructura de suport dels panells, tal i com s’indica en els 

plànols, essent la potència de la instal·lació de 50 kW nominals. 

 

Els panells fotovoltaics s’ubicaran a la teulada sobre la coberta lliure d’ombres , i constarà d’un 

total de 216 mòduls fotovoltaics policristal·lins marca JINCO SOLAR de 275 W pic. Aquests 

aniran connectats a dos inversors trifàsics marca SMA de 25 kW nominals cada un. A la figura 

següent s’observa la distribució dels panells fotovoltaics. 

 

Figura 7. Distribució del panells fotovoltaics. 

A cada inversor es connectaran 6 strings de 18 panells cadascun amb una potència total per 

string de 4,95 kW pic. En total, per cada inversor es disposarà de 2 entrades MPPT amb sèries 

de panells en paral·lel (18/18/18 i 18/18/18). 
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La potencia del generador fotovoltaic esta limitada per la superfície disponible per instal·lar 

els mòduls fotovoltaics, la potència total de panells fotovoltaics instal·lats és de 59,4 kWp. 

 

Els mòduls es subjectaran sobre una estructura metàl·lica d’alumini, formada per carrils 

muntats sobre coberta. Aquesta estructura de suport anirà llastrada amb blocs de formigó, per 

tant no serà necessari perforar la coberta de l’edifici.. 

 

Entre els mòduls i l’inversor s’interposa una caixa de protecció de CC i entre l’inversor i la 

connexió amb la xarxa interna de BT de consum, s’interposa la caixa de protecció de CA. Els 

inversors i les caixes de protecció de CC i de CA es situaran segons plànols. 

3.4 Mòduls fotovoltaics  

Per a dissenyar  la instal·lació s´han triat els mòduls JKM275PP-60 de l’empresa  Jinco Solar,  

ja que son mòduls fotovoltaics plans per el muntatge horitzontal o vertical, per cobertes planes, 

així com integració a la coberta i muntatge sobre estructura de suport. Les característiques 

mecàniques dels mòduls queden representades a la figura 8 

 

Figura 8. Mòdul fotovoltaic Jinco Solar JKM275PP-60. 

Un altre del motius per la elecció d’aquest mòdul fotovoltaic es degut a que amb aquesta 

tecnologia de Silici Policristal·lí aconseguim una bona relació rendiment-preu de cost 

d’instal·lació i de manteniment.  
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Poden arribar a una potencia màxima de 275 Wp  i una tolerància positiva o negativa de ± 3%. 

A la taula següent, es mostra les característiques  elèctriques del mòdul fotovoltaic 

especificades per condicions estàndards segons normativa  a 1000 W/m2 i temperatura de la 

cèl·lula de 25ºC. 

Mòdul solar Jinko Solar JKM275PP-60 

Potencia nominal (Wp) 275,00 

Tensió en circuit obert, Uoc (V) 39,10 

Intensitat de curtcircuit, Isc (A) 9,15  

Tensió en el punt de màxima potencia, Umpp (V)  32,00 

Intensitat em el punt de màxima potencia, Impp (A) 8,61 

Grau d´eficiència (%) 16,80 

Tolerància de mesura (%) 0±3 

Coeficient de temperatura Isc (% / °C) 0,06 

Coeficient de temperatura Uoc (% / °C) -0,31 

Coeficient de temperatura Pmpp (% / ° C) -0,40 

NOCT (° C) 45±3 

Taula 2. Característiques elèctriques del mòdul fotovoltaic. 

El connexió entre els mòduls fotovoltaics es realitza mitjançant el cablejat amb connectors 

tipus multicontact tipus MC4, que ja va incorporat als mòduls directament des de fabrica. 

 

La tecnologia de fabricació d’aquests mòduls ha superat unes proves d’homologació molt 

estrictes que permeten garantir, per un costat, una gran resistència a la intempèrie i , per un 

altre, un elevat aïllament entre les seves parts elèctricament actives i accessibles 

externament. 

 

La distribució física dels mòduls es realitzarà uniformement sobre l’estructura de suport, 

distribuint així el pes per metre quadrat de superfície.  

3.5 Inversors fotovoltaics  

Per poder aprofitar l’energia generada per els mòduls fotovoltaics en la instal·lació fotovoltaica 

es necessari un inversors, que es el dispositiu electrònic encarregat de transformar la 

electricitat en corrent continu CC sortint del camp fotovoltaic en corrent alterna CA.    
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Per l’elecció del inversor s’ha tingut en compte la potencia nominal que es capaç de produir la 

instal·lació. El model d’inversor escollit per la nostra instal·lació fotovoltaica pertany a 

l’empresa  SMA Iberica, concretament el model Sunny Tripower 25000TL-30 (Figura 9). Les 

característiques generals s’exposen a la taula 3. 

 
Figura 9. Inversor Sunny Tripower 25000 TL-30. 

Inversor Sunny Tripower 25000 TL-30 

Mètode de funcionament  MPPT 

Dimensions (mm) 661x682x264 

Pes (kg) 61,00 

Potencia nominal (W) 25.000 

Rang de temperatura de funcionament (°C) -25 a 60 

Eficiència màxima  (%) 98,30 

Grau de protecció  IP65 

Taula 3. Característiques generals de ĺ inversor. 

La instal·lació fotovoltaica es realitzarà amb 2 inversors, cada inversor treballarà de forma 

individual amb una part del generador fotovoltaic.  

 

Cada inversor incorpora dos seguidors MPPT independents A i B, de forma que els mòduls 

fotovoltaics es poden instal·lar en dos grups diferencial on cada grup es pot col·locar en un 

ubicació diferent. A cada entrada  del seguidor MPPT es disposa de 3 entrades CC, on es 

connectaran 3 series de panells en paral·lel de 18 mòduls en sèrie. Per tant, cada inversor 

controlarà 108 mòduls (per un total de 216).  

 

Els valors d’entrada CC mes relatius es poden observar en la taula 4. 
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Entrada CC -Inversor Sunny Tripower 25000 TL-30 

Potencia màxima (W) 25.550 

Tensió màxima (V)  1.000 

Numero independents de MPP  2 

Rang tensió  MPPT (V) 390 – 800 

Tensió  mínima (V) 150 

Corrent màxim MPPT 33 

Numero de strings per MPP 3 

Taula 4. Paràmetres d’entrada CC. 

Disposen d’un microprocessador que garanteix una corba sinoïdal amb una mínima distorsió. 

Garanteixen un funcionament automàtic i el seguiment del punt de màxima potència (MPP), i 

la funció stand-by evita les possibles pèrdues durant períodes de repòs. 

 

El propi inversor incorpora proteccions contra sobretensions en la parts de CC. Actuen com 

un controlador permanent d’aïllament per la desconnexió-connexió automàtica de la 

instal·lació en cas de pèrdua de resistència d’aïllament.  

 

Permeten la desconnexió-connexió automàtica de la instal·lació en cas de pèrdua de tensió o 

freqüència de la xarxa, evitant el funcionament en illa. 

 

La xarxa la qual abocaran l’energia els inversors de connexió a xarxa es a l’interior de l’edifici. 

Els inversors disposen d´un microprocessador que garanteix una corba sinusoidal amb una 

mínima distorsió. Garanteixen un funcionament automàtic i el seguiment del punt de màxima 

potència (MPP), i la funció stand-by evita les possibles pèrdues durant períodes de repòs. 

 

Els valors de sortida CA mes relatius es poden observar en la taula següent. 

Sortida CA -Inversor Sunny Tripower 25000 TL-30 

Potencia nominal (W) 25.000 

Tensió nominal (V)  400 

Corrent màxim (A) 36,20 

Rang tensió  (V) 180 – 280 

Freqüència  (Hz) 50 

Factor de potencia 1 

THD (%) ˂3 

Taula 5. Paràmetres de sortida CA. 
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Els inversors es situaran a l’interior de la sala d’instal·lacions de la planta coberta segons el 

document plànols. 

 

D’acord amb la solució proposada anteriorment i els càlculs justificatius realitzats a l’apartat 

A.1 de l´Annex A, els paràmetres i valors límit de funcionament per l’inversor són valors 

admissibles. 

3.6 Estructura de suport subjecció dels panells 

L’estructura de suport és l’encarregada d’assegurar un bon ancoratge del generador 

fotovoltaic i a la vegada que proporciona l’orientació i inclinació necessària per aprofitar millor 

la radiació solar. 

 

Els mòduls fotovoltaics s’instal·laran sobre una estructura  de suport que permet una inclinació 

de 15º, i s’alinearà amb la línia de la coberta plana per una major integració arquitectònica. 

 

L’estructura de suport seleccionada es de la marca K2 Systems, aquests sistemes es 

caracteritzen per el seu fàcil i ràpid maneig durant el muntatge i la seva llarga vida útil.  Entre 

els diferents models disponibles, s’instal·larà el sistema per instal·lacions en cobertes planes  

S-Dome V 15º tal i com s’observa a la figura 10. 

 

Figura 10. Estructura de suport S-Dome V 15º. 

Els mòduls fotovoltaics aniran subjectats sobre una estructura d’alumini Dome V SD. Els 

mòduls s’uniran entre si a l´estructura mitjançant platines MiniClamp MC/EC, que es collen a 

l’estructura Dome V SD .  
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Aquesta estructura Dome V SD es fixarà amb platines a les guies de muntatge Dome V Rail, 

prèviament orientades -11°sud i instal·lades sobre  la coberta plana de l´edifici.  Les platines 

fixen els mòduls i l’estructura Dome V SD mitjançant cargols d’acer inoxidable i amb cap 

hexagonal M8x20.   

 

Les guies de muntatge porten una goma flexible Mat V, feta de EPDM, que ajuda a reduir el 

contrapès gracies al coeficient de fricció. Sobre aquestes guies aniran uns blocs de formigó 

per realitzar el contrapès i fixar l’estructura de suport. 

 

Per  tant, la subjecció de l’estructura a la coberta anirà llastrada amb blocs de formigó, no 

necessitarà cap altre fixació. No serà necessari perforar la coberta plana de l’edifici per 

subjectar l’estructura de suport.   

 

En el document 2 Plànols, Detalls de l’Estructura, es pot observar amb més detall el sistema 

de fixació utilitzat en aquesta instal·lació fotovoltaica. 

 

L’estructura de suport dels mòduls fotovoltaics ha de resistir, amb els mòduls instal·lats, les 

carregues climàtiques de Salt (Girona). Mitjançant el programa de càlcul i disseny de K2 

System, es generat un informe on es certifica que l’estructura esta degudament sostinguda i 

fixada a la coberta, d’acord amb lo indicat en el CTE SE.  

 

Segons el paràgraf 6.1 del document bàsic sobre seguretat estructural del CTE SE, es 

considera que quan l’edifici s’ha utilitzat  durant un període de temps suficientment llarg sense 

que s’hagin produïts danys o anomalies, l’edifici ha sigut dimensionat i construït d’acord amb 

la normativa i tindrà una capacitat portant adequada.  

 

Per tant es pot afirmar que tant la coberta com el conjunt de l’estructura de l’edifici reuneix les 

condicions de solidesa estructural i funcional per la instal·lació fotovoltaica. 

3.7 Cablejat  

En una instal·lació fotovoltaica, el correcte dimensionat del cablejat és un factor clau en el 

disseny de la instal·lació, per tal de maximitzar la seva eficiència. 
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El reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT) limita les pèrdues entre els diferents trams 

de la instal·lació. En funció d’aquests valors màxims i de les característiques específiques de 

la instal·lació, es determinarà la secció òptima de cadascun dels trams de cablejat. 

 

L’elecció del cable es basarà en dos criteris, el criteri de caiguda de tensió i el criteri tèrmic.  

 

Per l’elecció del cablejat de la part de corrent continu CC, es seguirà les especificacions 

indicades en la norma UNE-EN 50618:2015 i el Plec de Condicions Tècniques d’Instal·lacions 

Connectades a Xarxa del IDAE. 

 

Tot el cablejat serà de doble aïllament amb tensió mínima d’aïllament 0,6/1kV i adequat per a 

l’ús a intempèrie . D´alta seguretat (AS), es a dir, no propagadors de flama, ni de foc i baixa 

emissió de fums i gasos corrosius 

 

El cablejat es dividirà en diferents trams atenent a variacions de secció o muntatge, es 

despondrà de tres trams en corrent continu CC i dos en corrent altern CA. En l'apartat A3 de 

l'annex, es poden veure els càlculs justificatius de la secció utilitzada per de cada tram. 

3.7.1 Cablejat corrent continu  

Els cables de la part de corrent continu seran cables dissenyats per condicions severes i de 

llarga duració, resistents a temperatures extremes com la intempèrie i dissenyats per una 

temperatura màxima en el conductor de 120°C.  

 

El cablejat de corrent continu CC va des de el tram 1 fins el tram 3, es a dir, del connenxionat 

entre mòduls fotovoltaics fins a l’entrada CC del inversor. A cada tram s’utilitzarà  per el circuits 

de corrent continu el color vermell per identificar el pol positiu i el negre per el negatiu. 

 

El primer tram inclou totes les interconnexions entre els diferents mòduls fotovoltaics que es 

troben connectats en sèrie des de el primer fins al últim mòdul. Els mòduls estaran connectats 

entre ells formant les cadenes o strings  mitjançant els cables unipolars que ja incorpora de 

fabrica, unint el born negatiu d´un mòdul amb el positiu del següent. Aquests cables son de 

coure de doble aïllament  de secció 4 mm² i tenen connectors Multicontact tipus 4.  
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El tram 2 engloba el cablejat final de cada sèrie del mòduls fotovoltaics fins als quadres de 

proteccions de CC, situada a sala d’instal·lacions de la planta coberta, al costat dels inversors. 

Els conductors d´aquest tram seran unipolars amb aïllament termoestable per temperatures 

fins a 120 °C en funcionament, s’utilitzarà el cablejat tipus Exzhellent-solar ZZ-F (AS) del 

fabricant General Cable, amb secció de 6 mm²,la tensió que suporta en continua es de 1,8 kV. 

 

El tram 3 integra el connexionat entre el quadre de proteccions CC del generador fotovoltaic i 

l’entrada CC dels inversors.  Els conductors escollits en aquest tram seran unipolars de coure 

de 6 mm²,del fabricant General Cable, concretament el model Exzhellent XXI RZ1-K (AS), 

amb tensió aïllament de 0,6/1 kV, suporta una temperatura màxima en funcionant de  90°C.  

 

A la taula següent, es mostren les seccions i el cablejat utilitzat per trams en la part de corrent 

continu CC. 

Tram Secció (mm²) Tipus de conductor 

1 (Entre mòduls FV ) 4 Unipolar fixat per el fabricant Jinco Solar 

2 (Final Sèrie - Quadre Proteccions CC) 6 Unipolar Exzhellent-solar ZZ-F (AS) 

3 (Quadre Proteccions CC - Inversors) 6 Unipolar Exzhellent XXI RZ1-K (AS) 

Taula 6. Cablejat seleccionat per trams corrent continu CC. 

3.7.2 Cablejat corrent altern 

El cablejat de la part alterna va des de la sortida del inversor fins al Subquadre General de 

Protecció i Maniobra de la planta coberta (trams 4 i 5), just al costat del quadre de proteccions 

CA. 

 

El tram 4 va des de la sortida del inversors fins al qaudre de proteccions CA, junt al inversors, 

dins la sala d’instal·lacions en la coberta de l’edifici. El cable utilitzat en aquest tram es unipolar 

de coure de 16 mm², del fabricant General Cable  i tipus  Exzhellent XXI RZ1-K (AS) amb 

tensió aïllament de 0,6/1 kV.  

 

Es tindran 4 conductors, les 3 fases i el neutre. Segons el Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió, aquest cables seran no propagador de flama i amb baixa emissió de fums.  Per el 

cablejat dels circuits s´utilitzarà el color blau per el neutre, per les fases el negre, gris i marró 

i per les proteccions el color groc-verd. 
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El tram 5 correspon a la connexió entre el quadre de proteccions CA i el Subquadre General 

de Protecció i Maniobra, situat dins la mateixa sala d’instal·lacions de la planta coberta, on 

connecta amb instal·lació interior. S’utilitzarà conductor unipolar de coure aïllat, tipus RZ1-K 

de 35mm²,  del mateix tipus que en el tram 4. Igual que el tram anterior, es tindrà 4 conductors, 

les 3 fases i el neutre. 

 

A continuació es mostra la taula 7 amb les seccions i el cablejat utilitzat per trams en la part 

de corrent altern CA. 

Tram Secció (mm²) Tipus de conductor 

4 (Inversors – Quadre Proteccions CA) 16 Unipolar Exzhellent XXI RZ1-K (AS) 

5 (Quadre Proteccions CA – SQGPM) 35 Unipolar Exzhellent XXI RZ1-K (AS) 

Taula 7. Cablejat seleccionat per trams corrent altern CA. 

3.8 Canalització elèctrica  

Es seguirà la norma UNE-EN 50618:2015 per a els trams en corrent continu CC i l´ITC BT-20 

i 21 del REBT per les canalitzacions dels diferents trams en corrent altern. 

3.8.1 Canalització corrent continu  

En el primer tram els conductors aniran collats sota els mòduls fotovoltaics, fixats a la 

estructura mitjançant clips amb brides tipus Cable Manager, evitant el contacte amb la part 

posterior de cada mòduls.  

 

En el tram 2 es despondran safates metàl·liques de xapa perforada d’acer galvanitzat en 

calent (G.C.), ja que aquets tipus d’acabat es el apte per instal·lacions exteriors en condicions 

agressives i humides, tal com especifica la norma UNE-EN-61537. Seran tipus Rejiband, 

d´alçària 60 mm i amplària 100 mm, amb aquest tipus de safates s’aconsegueix una major 

ventilació i neteja del cablejat. 

Els cables positius i negatius de cada sèrie de mòduls es conduiran per separat,la safata 

metàl·lica pot conduir un màxim de 6 strings de fins 10 mm² de secció com podem observar a 

la següent figura. 
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Figura 11. Safata metàl·lica tipus Rejiband 60x100 mm. 

El tram 3 tindrà el mateix muntatge que el tram 2, anirà sobre safata metàl·lica tipus Rejiband. 

A la següent taula s’observa un resum de les canalitzacions utilitzades per el tram de corrent 

continu CC. 

Tram Dimensions (mm) Tipus de canalització 

1 (Entre mòduls FV ) - Clips amb brides Cable Manger 

2 (Final Sèrie - Quadre Proteccions CC) 60x100 Safata perforada Rejiband 

3 (Quadre Proteccions CC- Entrada Inversors) 60x100 Safata perforada Rejiband 

Taula 8. Canalització seleccionada per trams corrent continu CC. 

3.8.2 Canalització corrent altern 

El quart tram els conductores aniran sota canal PVC amb tapa del fabricant UNEX, d´alçària 

60 mm i amplària 200 mm. Els canals tindran un grau de protecció IP4X i  no propagador de 

flama, segons la norma UNE-EN 50085-1. 

 

Per últim, des de la sortida del quadre de proteccions CA fins al  Subquadre General de 

Protecció i Maniobra (Tram 5) s’utilitzarà canal PVC amb tapa, de 60x300 mm i del mateix 

tipus que el tram 4. 

 

A la taula següent, es mostren un resum de les canalitzacions utilitzades en el tram de corrent 

altern CA. 

Tram Dimensions (mm) Tipus de canalització 

4 (Inversors – Quadre Proteccions CA) 60x200 Canal PVC amb tapa 

5 (Quadre Proteccions CA – SQGPM) 60x300 Canal PVC amb tapa 

Taula 9. Canalització seleccionada per trams corrent altern CA. 
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3.9 Proteccions  

Per proporcionar la seguretat tant als equips que formen la instal·lació com al personal 

encarregat del seu manteniment, és necessari proporcionar una sèrie d’elements de protecció 

que assegurin una explotació correcta de la instal·lació. Tota la instal·lació complirà el que 

estableix el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i el RD 1663/2000. 

 

En l´esquema unifilar del document plànols es poden consultar les proteccions de la 

instal·lació i tots els càlculs per el dimensionat de les proteccions es poden trobar detallats en 

l’annex A, càlculs instal·lació fotovoltaica. 

3.9.1 Quadres de connexió CC. Proteccions corrent continu 

Es desposarà de 2 quadres de connexió tipus string box, situades a la sala d’instal·lacions de 

la planta coberta, al costat dels inversors. En el quadre de CC (Solar DC String Box) es on 

s’ubicaran els elements encarregats de la protecció en CC, que permeten aïllar i comprovar 

el correcte funcionament de cada un de les series que formen el camp fotovoltaic. 

 

Cada quadre de CC agrupa 6 series de mòduls fotovoltaics, on es connectarà una línia de 

sortida CC a cada entrada MPTT del inversor.  

 

Com s’ha esmentat anteriorment, les series de mòduls fotovoltaics es concentraran en el 

quadre de CC (Solar DC String Box). A l’entrada de cada quadre s’instal·laran fusibles de 10 

A classe gPV que protegirà  cada sèrie de mòduls fotovoltaics davant sobreintensitats, en total 

6 series (es posaran 12 fusibles, dos per cada sèrie un en el pol positiu i l’altre en el negatiu).  

 

A la sortida s’instal·laran 2 interruptors seccionadors de la marca BYT.2-32, capaços de tallar 

una intensitat de 32 A  a 1000 V en corrent continua. S’instal·larà un per cada entrada MPTT 

del inversor, que permeten la protecció de les diferents series de la resta del generador i 

faciliten les tasques de manteniment i reparació. 

 

Els seccionadors en carrega instal·lats a la quadre protegeix la instal·lació per als  contactes 

directes i indirectes. L’inversor també incorpora un interruptor seccionador de potencia de CC, 

que actua sobre les entrades MPPT A i B. 
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L’inversor incorpora protecció contra polaritzacions inversa en corrent continu. 

 

Dins el quadre de CC (Solar DC String Box) es disposarà de descarregador de tensions a 

terra tipus 2 fins 1000 Vdc, que permet garantir la protecció contra sobretensions en corrent 

continu.  

 

S’utilitzaran quadres de proteccions Solar DC String Box del fabricant BENY, tal com s’observa 

en la figura 12. A la taula següent s’observen les característiques i elements que incorpora el 

quadre de CC (Solar DC String Box). 

Solar DC String Box 

N° Strings entrada / sortida 6 / 2 

Tensió màxima 1000V 

Corrent màxim d’entrada (Isc) 15A 

Corrent màxim de sortida 32A 

Protecció Fusible Strings 
Porta Fusibles  BR-30; 

Fusibles cilíndrics gPV 10x38 mm 

Protecció Sobretensions CC BUD-40/3 classe II 

Tensió de regiment permanent màxima (Ui) 1000V 

Corrent màxima de descarrega ( Imàx) 40 kA 

Seccionador CC a la sortida BYT.2-32/BYS 

Diàmetre màxim cables entrada /sortida 2,5 – 16 mm² 

Grau de protecció IP IP65  

Grau de protecció IK IK10 

Dimensions 292 x 370 x 132mm 

Taula 10. Característiques de caixa de proteccions CC. 

 

Figura 12. Quadre de proteccions Solar DC String Box. 
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3.9.2 Quadre de proteccions corrent altern. Proteccions corrent altern 

S’utilitzarà un quadre mural d’acer ,del fabricant Schneider Electric de la sèrie Spacial CRN, 

de doble aïllament, amb grau de protecció i resistència IP66 i IK10. Dins d´aquest quadre 

aniran ubicats els dispositius encarregats de la protecció en corrent altern. Estarà ubicat entre 

l’inversor i el Subquadre General de Protecció i Maniobra de la sala d´instal·lacions de la 

planta coberta. 

 

L´inversor incorpora proteccions que garanteixen una protecció de la instal·lació de 

sobrecarregues o possibles curtcircuits pel tram de corrent altern. A mes d’aquetes 

proteccions, s’instal·larà un interruptor automàtic magnetotèrmic tetrapolar de 40 A per a cada 

una de els línies provinents de la sortida de cada inversor.  

 

D’altra banda, també serà necessària la instal·lació d’un interruptor automàtic magnetotèrmic 

general de 80 A que protegeixi la línia elèctrica que agrupa el conjunt dels 2 inversors. Igual 

que l´anterior interruptor magnetotèrmic, serà tetrapolar i del fabricant Schneider Electric tal i 

com es mostra a la figura 13. Les característiques d’aquestes proteccions queden 

representades en la taula 11. 

Protecció Intensitat i sensibilitat  Marca i model Quantitat Tipus 

I. Magnetotèrmic 40A, 6kA Schneider Electric – Acti 9 ilD 2 4P 

I. Magnetotèrmic 80A, 10kA Schneider Electric – Acti 9 ilD 1 4P 

Taula 11. Característiques interruptors magnetotèrmics. 

 

Figura 13. Interruptor magnetotèrmic Schneider Electric – Acti 9 ilD. 

Com a protecció de contactes indirectes, en el quadre general de l’edifici ja incorpora un 

interruptor diferencial tetrapolar de 300 mA de sensibilitat. 
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La protecció contra sobretensions es realitzarà amb un descarregador de sobretensions 

transitòries i permanents de tipus 2, aptes per a corrent altern i per als valors de tensió als 

quals treballa l'inversor (400 V).  Aquest descarregador de sobretensions s’instal·larà dins el 

quadre de proteccions CA i serà de la marca CIRPROTEC model PSM3 40/400 TT (figura 14). 

 

Figura 14. Descarregador de sobretensions CIRPROTEC. 

D’acord amb el real decret 1669/2001, l´inversor incorpora proteccions específiques per a la 

interconnexió de màxima i mínima freqüència (51 i 49 Hz) i de màxima i mínima tensió (1,1 

Um i 0,85 Um). Realitzant aquest la desconnexió i connexió automàtica mitjançant un interruptor 

intern. 

 

L’inversor disposa d´un transformador, que permet una separació galvànica entre el costat de 

corrent continu i alterna. 

3.10 Union a terra 

3.10.1 Presa de terra 

La posada a terra de la instal·lació es farà de forma que no es vegi alterada les condicions de 

posada a terra de la xarxa de l’empresa distribuïdora, i serà independent al neutre del 

transformador. 

 

Totes les masses de la instal·lació fotovoltaica, tant de la part de CC, la part de CA estaran 

connectats a una presa de terra.  
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Una presa a terra esta composada dels elements mostrats a la figura 15. 

 

Figura 15. Esquema presa de terra. 

Els elèctrodes seran piques verticals de coure o acer amb un diàmetre mínim de 16 mm. En 

cas de ser acer estaran coberts d’una capa protectora de coure amb un espessor adequat. La 

pica de coure tindrà una sortida a l’exterior mitjançant cable nu de coure de 35 mm2, ancorat 

mitjançant brida de coure.  

 

A partir del punt de posada a terra, i unida en sèrie a la línia d’enllaç mitjançant pont separable, 

es disposarà la línia principal de terra que serà de coure i aïllada 0,6/1 kV, que anirà enterrada 

sota conducte fins al local que correspongui, on passarà a la superfície en una caixa 

seccionadora de terra. A partir d’aquesta, es farà una línia de distribució de terra que unirà 

totes les masses metàl·liques de la instal·lació. 

 

El valor de la resistència a terra es comprovarà posteriorment, al finalitzar la instal·lació, 

augmentant-ne el nombre de piques en cas necessari.  S’ha d’assegurar una resistència no 

superior a 37 Ohms. 

 

A l’annex A.3.4 es pot observar el dimensionat de la presa de terra, on es justifica el valor de 

resistència desitjat de 37 Ohms. 
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3.10.2 Conductors de terra 

Com s´ha exposat en el apartat anterior, es connectaran a terra tots els elements metàl·lics 

(estructura de suport, marcs dels mòduls, inversors, safates Rejiband i quadres de cc i ca) de 

la instal·lació fotovoltaica. 

 

La secció del conductors de protecció de cada element es dimensionaran segons les 

especificacions de l’ITC-BT-18, taula 13.  

Secció dels conductor de fase  
de la instal·lació S (mm²) 

Secció mínima dels conductor 
 de protecció Sp(mm²) 

S  ≤ 16 Sp = S 

16 ≤ S  ≤ 35 Sp = 16 

S > 35 Sp = S/2 

Taula 12. Comprovació secció conductor protecció, ITC BT 18, taula 2. 

Per tant els conductors de protecció seran variables en funció de les seccions dels conductors 

de fase de la instal·lació de cada tram, calculats a l’apartat 4.7 Cablejat. Les seccions dels 

conductors de protecció queden representades a la taula 14. 

Tram 
Secció conductor  

fase (mm²) 
Secció conductor  
protecció (mm²) 

Mòduls FV / Estructura - Quadre de protecció CC 6 6 

Quadre de protecció CC – Inversors 6 6 

Inversors – Quadre Proteccions CA 16 6 - 16 

Quadre Proteccions CA – Bornes de terres interior de l’usuari 35 16 

Taula 13. Seccions conductors de protecció 

Segons la norma UNE EN 60228, els conductors de terra han de ser de coure, classe II i del 

mateix material que els conductors de fase. Per tant, s’utilitzarà conductor unipolar de coure 

aïllat, tipus H07Z1-K 0,6/1Kv.  La següent figura mostra l’esquema de les unions a terra. 

 

Figura 16. Esquema general unions a terra 
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Al document Plànols, Esquema Unifilar, es pot observar la posada a terra de la instal·lació. 

3.11 Connexió de la instal·lació fotovoltaica 

L’evacuació d’energia es farà a través de la xarxa interior de consum. Es connectarà per tant  

en el quadre interior de distribució segons l’esquema unifilar. Els excedents s’abocaran a la 

xarxa de distribució. 

 

Complirà amb REBT i amb les normes tècniques particulars de la Companya elèctrica 

Distribuidora. 

3.12 Equip de mesura 

La mesura de la generació es realitzarà amb el comptador bidireccional existent de la 

instal·lació. 

 

Per tant, la instal·lacions fotovoltaica complirà amb el que disposa el Reial Decret 1699/2011 

(article 18) modificat pel RD 900/2015 i RD 944/2019 sobre mesures i facturació 

d’instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió. 

 

3.13 Sistema de monitorització  

L’inversor utilitzat està equipat amb un sistema de monitorització que permet una comunicació 

i control en temps real de la instal·lació.  

 

L’inversor emmagatzema dades històriques de potència produïda, intensitat de treball i tensió. 

Es pot visualitzar en tot moment dades significatives com les gràfiques de producció, estalvi 

d’emissió de gasos a l’atmosfera, etc...  

 

El sistema de comunicació escollit en aquest projecte correspon a la transmissió de dades via 

mòdem. Aquest mòdem proporciona accés remot a l’usuari a través d’Internet, a tota la 

informació sobre els paràmetres de funcionament de la instal·lació. Inclou també la funció 

d’avisar a l’usuari en cas d’averia. 
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3.14 Dimensionament de la instal·lació fotovoltaica 

3.14.1 Orientació i inclinació dels mòduls fotovoltaics 

Per a aconseguir l’aprofitament del sol com a recurs energètic es determinarà l’orientació i la 

inclinació de les plaques en instal·lacions per tal d’aconseguir el mínim cost del kWh solar. 

S’ha de tenir en compte que la instal·lació estarà ubicada a la coberta de l´Escola Universitària 

Euses. 

 

Segons al programa de simulació PVsyst, l’orientació òptima per aprofitar al màxim la radiació 

solar és a 0º Sud i la inclinació optima dels mòduls d’acord a la latitud de la instal·lació, a la 

connexió i a una producció anual, és de 32º.  

 

Els generador fotovoltaic de la instal·lació, s’alinearan amb la línia de la coberta plana per 

poder instal·lar el màxim de mòduls fotovoltaics, i una major integració arquitectònica. Per 

tant, tindran una orientació de -11º sud i una inclinació de 15º.  

A la següent figura s’observa els paràmetres un cop introduïts al programa de simulació 

PVsyst, el qual determina unes pèrdues de -7,9 % respecte l’orientació i inclinació optima.  

 

Figura 17. Orientació i inclinació de la instal·lació fotovoltaica, (PVsyst,2020). 

Segons el tipus d’instal·lació dels mòduls i el Plec de Condicions Tècniques d’Instal·lacions 

Solars Fotovoltaiques Connectades a Xarxa de l’IDAE, aquest valor de pèrdues esta dins el 

rang permesos, que correspon al 10 %. 
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3.14.2 Incidència d’ombres  

Un dels factors mes importants per un bon dimensionament de la instal·lació, es la incidència 

de possibles ombres sobre els mòduls fotovoltaics. En el cas que ens ocupa, s´ha considerat 

que les ombres llunyanes i properes  seran mínimes. 

 

En la ubicació de la instal·lació fotovoltaica  no s’observen edificis o objectes propers que 

pugin projectar obres sobre el generador fotovoltaic. Els únics obstacles que podrien projectar 

ombres, son els equips i conductes de ventilació ubicats sobre la coberta del edifici i les 

ombres que podrien produir les files de mòduls sobre la fila posterior. 

 

3.14.3 Distancia entre fileres de mòduls fotovoltaics  

En aquest apartat es calcularà la distància mínima de separació entre les diferents files de 

mòduls solars que componen el generador fotovoltaic per evitar que no es produeixin  ombres 

de les files posteriors per les davanteres. Tal com s’observa a la figura 18, es necessari deixar 

una separació mínima entre files que garanteixi un mínim de 4 hores de sol en els dies on 

l’altura solar es mínima. 

 

Figura 18. Separació entre els mòduls. (PVsyst, 2020). 

La disposició dels mòduls sobre la coberta esta limitat per el Plec de Condicions Tècniques 

d’Instal·lacions Solars Fotovoltaiques Connectades a Xarxa de l’IDAE. Aquest exposa que la 

distancia mínima entre la part superior d´una fila i la part inferior de la següent ve donada per 

la següent equació. 

d ≥
h

tan(61° − latitud)
 (Eq.3) 
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En la figura següent es mostren totes les mesures que hem de tenir en compte. 

 

Figura 19. Esquema de distancia mínima entre files. 

La distància de separació entre files de mòduls depenen de l'angle d'inclinació d'aquests, així 

que com més inclinat estigui el panell, haurà de guardar-se major distància entre files.  

 

Els panells es col·locaran a la distància que marqui l'equació anterior per a un angle de 15°, 

ja que és la màxima inclinació de la estructura projectada i on haurà de guardar-se la màxima 

distància entre files de panells. 

 

Per tant, sabent que la longitud del panell és de 992 mm i forma un angle amb l'horitzontal de 

15°, l'altura h dels panells serà: 

h = sin15° ∙ 0,992m = 0,25m (Eq.4) 

Coneguda l'altura que tindran els panells en la seva inclinació màxima i la latitud del lloc, la 

distancia d entre panells serà de: 

d =
h

tan(61° − latitud)
=

0,25

tan (61° − 41,96°)
= 0,72m (Eq.5) 

Per tant la distància entre els extrems inferiors de dos panells consecutius resultarà de la 

suma de la distància d=0,72m i la projecció de la longitud del panell sobre el sòl, és a dir, la 

distancia a. 

a = cos15° ∙ 0,992m = 0,95m (Eq.6) 
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b = d + a = 0,72m + 0,95m = 1,67 (Eq.7) 

En total cada panell estarà separat una distància 1,67m, a la figura 20 es mostra totes les 

distàncies a tenir en compte a l’hora d’instal·lar els mòduls fotovoltaics. 

 

Figura 20. Dimensions entre mòduls. 

La superfície màxima de la que disposem per la instal·lació del generador fotovoltaics es de 

605 m², a partir de la qual s’instal·larà un màxim de 216 mòduls tenint en compte la separació 

mínima entre les files.  

 

En el document 2. Plànols, Distribució Panells Fotovoltaics , es pot veure la distribució dels 

panells fotovoltaics a la coberta plana del edifici. 

3.14.4 Necessitats energètiques de l´usuari 

El dimensionat de la instal·lació fotovoltaica no s’ha realitzat en funció de les necessitats 

energètiques del edifici, sinó que es pretén tenir la màxima producció energètica possible i 

reduir la facturació elèctrica de la instal·lació. 

 

Per determinar el consum elèctric de la instal·lació, ens guiarem mitjançant les factures 

elèctriques de l´Escola Universitària Euses durant l’any 2019. A la figura 21, es pot observar 

el consum elèctric per els diferents períodes horaris (Figura 22). 
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Figura 21. Energia consumida mensual per períodes horaris. 

 

Figura 22. Períodes horaris tarifa 3.1 A. 

Com s’observa a la figura 21, els períodes amb mes consum del edifici son el P2 i P1, degut 

a les franges horàries de l’activitat de l´Escola Universitària.   

 

Per tant, l’Escola Universitària EUSES va registrar un consum energètic anual de 346.372 

kWh a partir de les factures elèctriques de l´any 2019.  

 

En principi tota energia generada per la instal·lació fotovoltaica serà consumida per l’escola 

universitària però sempre pot ocórrer que existeixi un excedent puntual. Per tant, es considera 

la modalitat de subministrament amb autoconsum amb excedents acollida a compensació. El 

Reial decret 244/2019, de 5 d’abril [1] (BOE, 2019), informa que aquesta modalitat el 

consumidor i el productor optin voluntàriament per acollir-se a un mecanisme de compensació 

d’excedents. Aquesta opció només és possible en els casos en què es compleixi que la font 
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d’energia primària sigui d’origen renovable i que la potència total de les instal·lacions de 

producció associades no sigui superior a 100 kW. 

3.14.5 Dimensionament del generador fotovoltaic 

El generador fotovoltaic es el conjunt de mòduls fotovoltaics  amb els elements de suport i 

fixació que tenen una mateixa orientació i inclinació, juntament amb els cables elèctrics que 

els uneixen.  

 

El generador s´ha dimensionat per aprofitar el màxim la superfície de la coberta plana  amb 

l’objectiu d’instal·lar el màxim numero de mòduls fotovoltaics. Per el cas de la nostra 

instal·lació tenim un màxim de 216 mòduls distribuïts sobre la coberta plana de l´edifici 

(Document 2. Plànols ). Els càlculs del dimensionat del generador es poden consultar en 

l´annex A1.  

 

Els  216 mòduls fotovoltaics que formen el generador fotovoltaic, es connectaran en 12 strings 

de 18 mòduls cadascun. Aquests aniran connectats a dos inversors trifàsics. 

A cada inversor es connectaran 6 strings de 18 panells cadascun amb una potència total per 

string de 4,95 kW pic. En total, per cada inversor es disposarà de 2 entrades MPPT amb sèries 

de 18 panells en paral·lel (18/18/18 i 18/18/18) amb un total de 29,70 kWp. La potència total 

del generador fotovoltaic és de 59,40 kWp. 

 

A la taula següent, es mostra les característiques elèctriques del generador fotovoltaic format 

per 216 mòduls fotovoltaics  connectat a  2 inversor SMA Sunny Tripower 25000TL-30 amb 

dues entrades (MPPT). Les característiques elèctriques del mòdul estan especificades per 

una temperatura de la cèl·lula de -10°C i 70°C respectivament, en els dos casos amb 

irradiància de 1000 W/m². 

Generador fotovoltaic  

Situació  Coberta  

Nombre mòduls (unitats) 216 

Superfície ocupada per  els mòduls (m²) 354 

Nombre de sèries en paral·lel (unitats) 3 

Nombre de mòduls per sèrie (unitats) 18  

Potencia pic mòdul en STC (Wp) 275 

Potencia pic total en STC (Wp) 59.400 
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Generador fotovoltaic  

Nombre d’inversors (unitats) 2 

Nombre d’entrades MPPT (unitats) 2 

Inversor (W) 25.000 

Potencia total dels inversors (W) 50.000 

Inclinació del generador fotovoltaic (°) 15 

Azimut del generador fotovoltaic (°) -11 sud 

Intensitat de curtcircuit Isc per entrada MPPT a Tª (70ºC) (A) 28,17 

Tensió en el punt de màxima potència mpp a Tª (-10ºC) (V). 638,46 

Tensió en el punt de màxima potència mpp a Tª (70ºC) (V). 495,54 

Tensió circuit obert Uoc a Tª (-10ºC) (V) 780,12 

Taula 14. Característiques elèctriques del generador fotovoltaic. 

3.14.6 Irradiació sobre el pla del generador 

La irradiació que arriba als mòduls fotovoltaics instal·lats sobre la coberta amb una inclinació 

de 15° i orientació -11° Sud serà major que la irradiació horitzontal global. Per tant amb 

aquesta configuració del generador fotovoltaic s’aprofita mes la irradiació que arriba a la 

coberta de l’edifici. 

 

A la figura 23 s’observa que la irradiació sobre el pla del generador es de 1782,9 kWh/m² , i la 

irradiació horitzontal global es de 1577,1 kWh/m² anuals. Aquestes dades s’han obtingut amb 

el programa de simulació PVsyst, on s'ha seleccionat el model de transposició de Pérez, com 

a model matemàtic per calcular el factor de transposició de la irradiació horitzontal a inclinada. 

 
Figura 23. Diferents irradiacions i temperatures durant l’any a la instal·lació solar fotovoltaica a Salt. (PV syst, 2020). 
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3.14.7 Potència instal·lada  

La potència instal·lada es de 59.400 kWp , que corresponen als 216 mòduls fotovoltaic de 275 

kWp, instal·lats a la coberta de l´Escola universitària Euses. La superfície que ocupen aquests 

mòduls es de 354 m². 

 P = 275 Wp · 216 moduls = 59.400 Wp (Eq.8) 

3.14.8 Pèrdues energètiques 

3.14.8.1 Pèrdues per orientació i inclinació del generador (A) 

Tal i com s’ha detallat a l’apartat 4.14.1 Orientació i inclinació dels mòduls fotovoltaics, 

l´orientació del generador fotovoltaic es de -11° Sud, i la inclinació de 15°. 

 

Segons el Plec de Condicions Tècniques d’Instal·lacions Solars Fotovoltaiques Connectades 

a Xarxa de l’IDAE, per una inclinació dels mòduls fotovoltaics igual o inferior a 15°, les pèrdues 

per orientació i inclinació es calcularan a partir de  la següent equació. 

Perdues orientació i inclinació (%) = 100 · [1,2 · 10−4 · (𝛽 − ∅ + 10)2] (Eq.9) 

On: 

𝛽: inclinació dels mòduls fotovoltaics (15°). 

 

∅: Latitud (41,96°). 

 

∝: azimut (-11°). 

 

Les pèrdues per orientació i inclinació del generador fotovoltaic son de 3,45%.  

Aquestes pèrdues son inferiors a les pèrdues determinades amb el programa de simulació 

Pvsyst a l’apartat 4.14.1. Per tant, també esta dins els valors límit de pèrdues per orientació i 

inclinació del generador segons l´IDAE. 
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3.14.8.2 Pèrdues per ombres del generador (B) 

En la ubicació de la instal·lació fotovoltaica, no s’observen edificis o objectes propers que 

pugin projectar obres sobre el generador fotovoltaic. S’ha distribuït el generador fotovoltaic 

sobre la coberta amb la finalitat d’evitar possibles ombres produïdes per els dispositius de 

ventilació instal·lats sobre la coberta de l’edifici.  

 

D’altra banda, com es pot observar a l’apartat 4.14.3 Distancia entre fileres de mòduls 

fotovoltaics, podem assegurar que cap fila de mòduls crearà ombres a sobre de la posterior, 

per tant les pèrdues per ombres serà 0 %. 

 

Per assegurar que les pèrdues per ombres es inferior al límit impostar per l´IADE,  s’ha realitzat 

el dibuix de la instancio fotovoltaica i la simulació de les possibles ombres amb el programa 

PVsyst. En la figura 24, obtinguda de l’informe generat per el programa, es pot observar les 

pèrdues per ombres.  

 

Figura 24. Resum de pèrdues per ombres, PVsyst. 

Per tant, es pot observar a la figura anterior que les pèrdues per ombres son de 1,32 %, inferior 

al límit exigit per l´IDAE.  Aquests valors son coherents, com s’ha comentat anteriorment, en 

la coberta plana de la instal·lació fotovoltaica, a excepció dels dispositius de ventilació, no 

s’observen edificis o objectes propers que pugin projectar obres sobre el generador fotovoltaic. 

3.14.8.3 Pèrdues per cablejat (C) 

Segons el Plec de Condicions Tècniques de l’IDAE, les pèrdues en el cablejat de CA, serà 

com a màxim del 1,5%, mentre que en CC serà com a màxim de l’1,5%.  
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En els càlculs realitzats a l’Annex A.2 Dimensionat del cablejat, s’ha obtingut una caiguda de 

tensió acumulada en el cablejat de CC de 1,24 %, i 0,14 % en CA. 

 

Per tant, les pèrdues total en el cablejat son de 1,38 %. 

3.14.8.4 Pèrdues per temperatura (D) 

La temperatura en els mòduls fotovoltaics es una factor a tenir en compte, ja que a mes 

temperatura en la cèl·lula fotovoltaica, majors pèrdues de potencia. Per tant la temperatura 

del mòdul dependrà de la temperatura ambient i la irradiació que arriba al mòdul fotovoltaic. 

 

Segons el Plec de Condicions Tècniques d’Instal·lacions solars fotovoltaiques Connectades a 

Xarxa de l’IDAE, les pèrdues per temperatura del mòdul fotovoltaic s’obtenen a partir de la 

temperatura d’operació nominal de les cèl·lules del mòdul fotovoltaic i les dades de la irradiació 

i temperatura de la ubicació de la instal·lació solar fotovoltaica .  

Tc = Tamb +  (Tonc –  20 ºC) ·
E

800
 (Eq.10) 

Ltem = g · (Tc − 25) (Eq.11) 

On: 

Tc: temperatura de treball mitjana mensual de les plaques fotovoltaiques (ºC). 

 

Tamb: temperatura ambient mitjana mensual de l’emplaçament de la instal·lació solar 

fotovoltaica, dades obtingudes del programa PVsyst a l’apartat 4.2 Irradiació solar (16,2º C). 

 

Tonc: temperatura d’operació nominal del mòdul (45° C). 

 

Ltem: pèrdues per temperatura (%). 

 

g: coeficient de temperatura donat pel fabricant del mòdul fotovoltaic (0,40%/°C). 
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E: irradiància solar mitjana mensual, dades obtingudes del programa PVGIS  ( 850 W/m2). 

 

Aplicant les equacions anteriors, obtenim unes pèrdues per temperatura de 7,1 %. 

3.14.8.5 Pèrdues a l’inversor  (E) 

Segons les dades del fabricant SMA el rendiment de l’inversor Sunny Tripower 25000TL-30 

és del 98,3%, per tant es consideraran unes pèrdues a l’inversor del 1,70 %. 

3.14.8.6 Pèrdues per dispersió de potència  (F) 

Dada facilitada pel fabricant Jinco Solar, aquest garanteix una potència nominal per al mòdul 

fotovoltaic JKM275PP-60 que oscil·la dins d’un rang P±3%.  

3.14.8.7 Pèrdues per brutícia dels mòduls fotovoltaics  (G) 

Les pèrdues per brutícia tenen el seu origen per la disminució de potència rebuda en el 

generador fotovoltaic degut a l’acumulació de partícules de pols a sobre d’aquest.   

 

Segons el Plec de Condicions Tècniques d’Instal·lacions solars fotovoltaiques Connectades a 

Xarxa de l’IDAE, al no disposar d’informació mes precisa, es pot considerar unes pèrdues per 

brutícia dels mòduls fotovoltaics del 3 %. 

3.14.8.8 Pèrdues per degradació fototònica (H) 

Es poden considerar les pèrdues per degradació fotònica d’un 1%. 

3.14.8.9 Pèrdues per reflectància (I) 

Es consideren unes pèrdues per reflectància angular i espectral del 2,10%. 
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3.14.8.10 Rendiment energètic de la instal·lació o Performance Ratio 

El factor de rendiment energètic o Performance Ratio (PR), és l’eficiència de la instal·lació 

solar en condicions reals de treball, que té en compte els diferents tipus de pèrdues 

enumerades anteriorment. 

 

Per calcular el PR s’utilitza l’equació següent. 

PR = (1 − A) ∙ (1 − B) ∙ (1 − C) ∙ (1 − D) ∙ (1 − E) ∙ (1 − F) ∙ (1 − G) ∙ (1 − H) · (1 − I) (Eq.12) 

El PR total serà de 0,7924, per tant, l’eficiència de la instal·lació fotovoltaica en condicions 

reals de treball serà del 79,24 %. 

3.15 Estimació de la producció anual 

El càlcul de l’energia produïda pel sistema fotovoltaic s’ha efectuat seguint les indicacions del 

Plec de Condicions Tècniques d’Instal·lacions Connectades a la Xarxa de l’IDAE i el programa 

de càlcul PVSYST. Aquest software realitza simulacions de funcionament de sistemes 

fotovoltaics, simulant la radiació incident i les diferents components del sistema. 

3.15.1 Estimació de la producció energètica segons l´IDAE 

Amb el factor de rendiment energètic mensual PR i les dades d’irradiació sobre el pla del 

generador de l’apartat 4.14.6 es realitza l’estimació de l’energia produïda per el sistema 

fotovoltaic aplicant l´equació 12 (segons el Plec de Condicions Tècniques de l´IDAE). 

Eₚ =
Gdm(α, β) ·  Pmp · PR

GCEM
 (Eq.13) 

On: 

 

Ep: energia injectada als xarxa (kWh/dia). 
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Gdm(α,β): valor mig mensual de la irradiació diària sobre el pla del generador, dades 

obtingudes de PVGIS (kWh/m²). 

 

Pmp: potència pic del generador (59,4 kWp). 

 

GCEM: irradiància de referència (1 kW/m²). 

 

PR: rendiment energètic o Performance Ratio . 

 

La taula següent mostra la estimació de la producció d’energia solar fotovoltaica. 

 

Mes  Gdm(0) [kWh / (m²·dia)]  Gdm(α=-11°, β=15°) [kWh / (m²·dia)] PR Ep  (kWh/dia) 

Gener 2,32 3,34 0,82 162,68 

Febrer 2,89 3,71 0,81 178,50 

Març 3,65 4,20 0,81 202,08 

Abril 4,74 5,15 0,80 244,73 

Maig 5,89 6,08 0,79 285,31 

Juny 6,91 7,00 0,77 320,17 

Juliol 7,26 7,43 0,76 335,42 

Agost 5,48 5,82 0,76 262,74 

Setembre 4,60 5,23 0,77 239,21 

Octubre 3,31 4,09 0,78 189,50 

Novembre 2,24 3,04 0,81 146,27 

Desembre 2,01 2,95 0,81 141,94 

mitjana 4,28 4,84 0,79 225,71 

Taula 15. Estimació de la producció d’energia diària mig, mensual i anual. 

La instal·lació solar fotovoltaica projectada de 59,4 kWp generarà una producció d’energia 

mitjana de 225,71 kWh/dia, uns 82,47 MWh anuals.  

3.15.2 Estimació de la producció energètica amb PVsyst 

La producció d’energia solar obtinguda amb la simulació de PVsyst es de 85,7 MWh (Annex 

C. Simulació PVsyst), similar a la producció d’energia calculada anteriorment. Una part 

d’aquesta energia s’injectarà a la xarxa. 

En la taula següent mostra els resultats mensuals del balanç energètic de la instal·lació 

fotovoltaica obtinguts amb la simulació de PVsyst. 



Instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum amb excedents acollida a compensació                                   Memòria 

50 

 

Mes  

Irradiació 
global 

horitzontal 
(kWh/m²)  

Irradiació 
difusa 

horitzontal 
(kWh/m²) 

Energia 
subministrada 

a l´usuari 
(MWh) 

Energia solar 
consumida 

(MWh) 

Energia 
injectada a 

la xarxa 
(MWh) 

Energia 
de la 
xarxa 
(MWh) 

Gener 71,9 21,41 38,48 5,14 0,000 33,34 

Febrer 80,9 29,90 30,32 5,16 0,000 25,16 

Març 113,1 51,15 27,73 6,23 0,205 21,50 

Abril 142,1 52,50 21,81 6,23 1,244 15,58 

Maig 182,8 73,08 33,46 8,93 0,068 24,53 

Juny 214,2 74,14 38,04 10,15 0,000 27,89 

Juliol 225,2 68,27 37,72 10,65 0,000 27,08 

Agost 170,0 68,55 6,49 2,93 5,489 3,56 

Setembre 142,7 51,42 31,33 7,63 0,011 23,71 

Octubre 102,6 39,81 32,59 6,08 0,000 26,51 

Novembre 69,5 26,04 24,57 4,63 0,010 19,94 

Desembre 62,2 20,74 23,83 4,53 0,004 19,30 

Total 1577,1 577,00 346,37 78,28 7,032 268,09 

Taula 16. Irradiacions i producció d’energia fotovoltaica obtinguda amb PVsyst. 

A la figura anterior, es pot observar que els mesos amb mes producció energètica son d´abril 

a agost. Per tant a major producció, majors pèrdues a causa del canvi d'irradiació a energia 

elèctrica.  

 

La figura 1, obtinguda de la simulació PVsyst, s’observa la producció estimada per cada mes, 

en funció les pèrdues del generador fotovoltaic.  

 

Figura 25. Energia produïda i pèrdues del sistema al dia en kWh/kWp/dia, PVsyst. 
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En la figura 25, s’observa que els mesos amb mes producció es on hi ha mes pèrdues, això 

es degut al canvi d’irradiació a energia, a més irradiància sobre els mòduls fotovoltaics, 

obtenim mes energia i alhora es produeixen mes pèrdues en aquest procés. 

 

De l’energia produïda per la instal·lació fotovoltaica, un 91,56 % serà autoconsumida per 

l´Escola Universitària Euses que equival a 78,28 MWh, i un 8,24 % s’injectarà a la xarxa com 

a excedent, que equival a 7,03 MWh. Per tant, degut a la producció d’energia solar de la 

instal·lació fotovoltaica, l´usuari disminueix el consum d’energia elèctrica de la xarxa de 346,37 

MWh fins a 268,09 MWh que equival a una reducció del  22,6 % del consum total. 

  

Finalment, en la figura 26 es representa el diagrama de pèrdues de la instal·lació, i que porta 

al valor final d’energia injectada a la xarxa. 

 
Figura 26. Diagrama de pèrdues obtingut amb PVsyst. 

Els resultats de la simulació amb el programa de simulacio PVsyst es troben a Annex C. 
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4 ESTUDI  DE VIABILITAT ECONÒMICA 

En aquest apartat es pretén estudiar l’efecte del benefici mitjançant l’anàlisi de la energia 

elèctrica generada amb la instal·lació solar fotovoltaica sobre el consum elèctric del usuari. Es 

tindrà en compte que la instal·lació s’acollirà a la modalitat d’autoconsum individual amb 

excedents acollida a compensació, segons el RD 244/2019. 

 

Per realitzar l’estudi econòmic s´ha efectuat d’acord amb les factures energètiques de l’any 

2019 i les dades teòriques de la producció energètica de la instal·lació fotovoltaica. 

4.1 Consum energètic 

Com s’ha descrit a l’apartat 4.14.4 Necessitats energètiques de l´usuari, per determinar les 

dades del consum energètic de l’Escola Universitària Euses es tindrà en compte les factures 

elèctriques durant l’any 2019.  

 

A la taula 18 es mostra les dades del consum elèctric segons els diferents períodes i mesos. 

Mes  P1 (kWh)  P2 (kWh) P3 (kWh) Consum elèctric anual (kWh) 

Gener 7.530 18.562 12.390 38.482 

Febrer 6.473 15.262 8.586 30.321 

Març 6.151 13.424 8.151 27.726 

Abril 5.843 8.797 7.168 21.808 

Maig 11.782 14.057 7.622 33.461 

Juny 14.427 15.776 7.835 38.038 

Juliol 16.388 15.969 5.366 37.723 

Agost 669 2.260 3.559 6.488 

Setembre 11.607 15.461 4.266 31.334 

Octubre 11.762 15.881 4.950 32.593 

Novembre 6.115 12.293 6.160 24.568 

Desembre 6.520 10.500 6.810 23.830 

Total 105.267 158.242 82.863 346.372 

Taula 17. Consums elèctric de l’Escola Universitària Euses per períodes i mesos. 

El consum elèctric anual de l’usuari es de 346.372 kWh i els períodes amb mes consum del 

edifici son el P2 i P1, degut a les franges horàries de l’activitat de l´Escola Universitària. A la 

següent figura es pot visualitzar el consum elèctric segons els diferents períodes horaris. 
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Figura 27. Consum elèctric  mensual per períodes. 

4.2 Factura elèctrica  

L´Escola Universitària Euses te contractada una tarifa 3.1 A de la comercialitzadora Endesa,  

i una potència per períodes horaris. Aquest tipus de tarifa te 3 períodes horaris en el terme 

d’energia i de potència, aquests períodes s´apliquen a diferents moments del dia, i varien a 

l´hivern i l´estiu. La potència mensual contractada es de 180 kW en els dos primers períodes 

(P1 i P2) i 275 kW per l’últim període (P3). 

 

A la taula 19 es mostra el preu € /kWh per el terme energia i potència per els diferent períodes 

de la tarifa contractada. 

Període Hivern (h) Estiu (h) 
Festius i 

caps de setmana (h) 
Terme energia 

(€ /kWh) 
Terme potència 

(€ /kW·mes) 

P1 (Punta) 17 - 23 10 – 16 - 0,10983 4,9562 

P2 (Pla) 8 – 17 i 23 - 0 8 – 10 i 16 – 0 18 - 0 0,10174 3,0564 

P3 (Vall) 0 - 8 0 – 8 0 - 18 0,07258 0,7008 

Taula 18. Preu en  € /kWh per els diferent períodes horaris tarifa 3.1 A. 

Per determinar la factura anual deguda a  l’energia consumida per l´Escola Universitària 

Euses, es multiplicaran els kWh consumits per el preu del terme d’energia, i els kW per mes 

del terme de potència. A la taula 20 s’observa el càlcul de la factura anual deguda a l’energia  

elèctrica consumida.  

 

Període tarifari Consum elèctric anual (kWh) Termini d’energia (€ /kW) Consum energia (€) 

P1 (Punta) 105.267 0,1098 11.562,21 
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Període tarifari Consum elèctric anual (kWh) Termini d’energia (€ /kW) Consum energia (€) 

P2 (Pla) 158.242 0,1017 16.099,86 

P3 (Vall) 82.863 0,0725 6.014,61 

Total  346.372 - 33.676,68 

Taula 19. Factura anual deguda  a l’energia consumida. 

Com es pot observar en la taula 20, la factura anual deguda a l’energia consumida es de  

33.676,68 €. Tenint en compte el descompte sobre els terminis d’energia (2%) i sobre l’energia 

(7%), el valor total de la factura anual deguda a l’energia es de 30.982,55 €.  

 

La taula 21 representa les dades del càlcul de la factura anual deguda a la potència 

contractada. 

Període 
tarifari 

Potencia contractada anual 
(kWh) 

Termini de potència (€ 
/kW) 

Consum potència 
(€) 

P1 (Punta) 2.217 4,9562 10.988,06 

P2 (Pla) 2.471 3,0564 7.552,37 

P3 (Vall) 2.805 0,7008 1.965,93 

Total  7.493 - 20.506,36 

Taula 20. Factura anual deguda a la potència contractada. 

Per tant el cost total de la factura anual deguda a l’energia consumida i potencia contractada  

per l’Escola Universitària Euses i tenint en compte el 5,1126 % de l´impost sobre l’electricitat 

es de 54.121,33 €.  

 

El cost anual total de la factura amb el 21% de l´IVA es de 65.486,81 €. 

 

4.3 Estalvi en energia  

Amb el programa PVsyst obtenim les dades de producció energia solar segons l´horari del dia 

i les hores de producció teòrica diària. Amb aquestes dades s´ha tingut en compte el moment 

del dia en el que comprem energia (punta, pla o vall), així podem determinar amb mes 

exactitud el moment que recuperem els diners invertits. 

 

Com s’ha comentat a l’apartat 4.15.2, l’energia autoconsumida per l’usuari serà de 78,28 kWh. 

Per determinar l’estalvi generats per l’energia autoconsumida segons els períodes tarifaris, es 

multiplicaran els kWh autoconsumits per el preu del termini d’energia de cada període.  

 

A la taula 22 s’observa l’estalvi anual generat per l´energia autoconsuida. 
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Període tarifari autoconsum anual(kWh) Termini d’energia (€ /kW) Autoconsum energia anual (€) 

P1 (Punta) 35.314,1 0,10983 3.878,55 

P2 (Pla) 41.631,1 0,10174 4.235,55 

P3 (Vall) 1.340,6 0,07258 97,30 

Total  78.285,8 - 8.211,40 

Taula 21. Estalvi anual degut a l’energia autoconsumida per l’usuari 

Amb les dades anteriors, sobte un estalvi anual per energia autoconsumida  de 8.211,40 € , a 

aquest valor s’ha d’aplicar el 5,1126 % de  l’impost sobre l’electricitat, aquest cost de l’impost 

elèctric aplicat sobre el cost de l’energia autoconsumida es de 419,82 €.   

 

Per tant l’estalvi anual per energia autoconsumida  i tenint en compte l’impost sobre 

l’electricitat durant el primer any es de 8.631,21 €.  

 

L’estalvi anual total tenint en compte el 21% de l´IVA es de 10.443,76 €. 

4.4 Estalvi en potencia  

En el estalvi anual per la reducció de la potencia contractada o dels excessos de potencia 

s´ha estimat que la instal·lació permetrà reduir la potencia contractada o be els possibles 

excessos en els períodes P1 i P2 en un equivalent a 14 kW contractuals mensuals degut a la 

potencia extra que aportarà la instal·lació per autoconsum energètic. A la taula següent es 

detalla l’estalvi total en la reducció de la  potencia contractada.  

Període tarifari Reducció potencia anual (kW) Termini de potència (€ /kW) Reducció potència (€) 

P1 (Punta) 168 4,9562 832,64 

P2 (Pla) 168 3,0564 513,48 

P3 (Vall) 0 0,7008 0,00 

Total  336 - 1.346,12 

Taula 22. Estalvi anual degut a l’estalvi en reducció de potència per l’usuari 

Per tant, aplicant el 5,1126 % de l’impost sobre l’electricitat sobre el total estalviat en la 

reducció de la potencia contractada, sobte un estalvi de 1.414,94 €.  

 

Tenint en compte  el 21% de l´IVA obtenim un estalvi anual de 1.712,08 €. 
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A la figura 28 es pot observar que l’energia generada per la instal·lació fotovoltaica  redueix el 

consum elèctric de la xarxa en el períodes tarifaris P1 i P2.  

 
Figura 28. Dades de consum i generació fotovoltaica del dia 3 agost obtingut amb PVsyst. 

4.5 Estalvi de l’energia abocada a la xarxa 

L’energia elèctrica que s’injecta a la xarxa com a excedent es l’energia produïda per la 

instal·lació que no es consumeix degut a un excés de producció contra el consum elèctric. 

Aquesta energia, serà venuda a la comercialitzadora Endesa al preu de la energia 

excedentària del autoconsum amb compensació simplificada obtingut del Sistema 

d’informació del Operador de Sistemes (ESIOS).  Aquest preu es variable, s´ha estimat un 

preu de venta es de  53,28 €/MWh, que posteriorment  l’energia venuda a  aquest preu serà 

compensada en el total de la factura mensual. 

 

Com ja s’ha comentat a l’apartat 4.15.2, el  8,24 % l´energia produïda per la instal·lació 

fotovoltaica s’injectarà a la xarxa com a excedent, que equival a 7,032 MWh. Per determinar  

l’estalvi en la factura  mensual i anual del client es multiplicaran el kWh de l’energia 

excedentària per el preu de compra obtingut pel Sistema d’informació del Operador de 

Sistemes (ESIOS).   

 

A la taula següent es detalla l’estalvi anual i mensual per l’energia injectada a la xarxa com a 

excedents. Al preu de compra s´ha aplicat el 7% de l’impost per generació. 
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Mes  Excedents (kWh) Preu compra (€ /kW) Excedents (€) 

Gener 0 0,0496 0,00 

Febrer 0 0,0496 0,00 

Març 205 0,0496 10,16 

Abril 1.244 0,0496 61,64 

Maig 68 0,0496 3,37 

Juny 0 0,0496 0,00 

Juliol 0 0,0496 0,00 

Agost 5.489 0,0496 271,98 

Setembre 11 0,0496 0,55 

Octubre 0 0,0496 0,00 

Novembre 10 0,0496 0,50 

Desembre  4 0,0496 0,20 

Total 7.032 - 348,78 

Taula 23. Estalvi mensual i anual degut a l’energia injectada a la xarxa com a excedents 

L’estalvi anual per l’energia injectada a la xarxa com a excedents es de 348,78 €.  

 

4.6 Estalvi en la reducció de la factura elèctrica 

Un cop obtingut l’estalvi en el terme d’energia i potencia contracta es dedueix l’import que es 

deixarà de pagar en la factura elèctrica durant l´any.  

 

Com s’ha observat en el apartat 4.2 Factura elèctrica, la factura anual deguda a l’energia 

consumida a L´Escola Universitària Euses es de 65.486,81 € (descomptes i impostos de 

l’electricitat i IVA inclosos).  

 

Amb la instal·lació fotovoltaica sobte un estalvi en el terme d´energia i potencia contrada 

(descomptes i impostos sobre l’electricitat i l´IVA inclòs) de 12.155,84 € i un ingrés per venda 

d’excedents d’energia de 348,78 €.   

 

Per tant la factura anual deguda a l’energia consumida  es reduirà a 52.982,19 €. 

4.7 Rendibilitat econòmica i resultat de la inversió 

L’objectiu d’aquest apartat és determinar la rendibilitat del projecte, així com el temps de retorn 

de la inversió. La rendibilitat del projecte s’avaluarà d’acord amb els indicadors econòmics de 

valor actual net (VAN), la taxa interna de retorn (TIR) i el període de retorn (PR). 
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Per determinar aquests indicadors econòmics, es tindrà en compte els següents paràmetres 

de la instal·lació . El cost total de la instal·lació fotovoltaica inclou el cost de la llicencia d’obres, 

que es el 3,2 % del PEM, a aquest cost s´ha aplicat un descompte del  90 % per la bonificació 

de la llicencia de l’ajuntament. Per els càlculs no es tindrà en compte el 21% de l´IVA. 

Dades de la instal·lació, tècniques i econòmiques 

Cost de compra de la instal·lació (€) 53.028,95 

Cost estimat d'obtenció de la Llicència d'obres (3,2% del PEM) (€) 1.338,88 

Bonificació llicència Ajuntament (90%) (€) 42,84 

Cost total de la instal·lació fotovoltaica (€) 53.071,79 

 

Energia anual que s'autoconsumirà (kWh/any) 78.285,80 

Estalvi per energia autoconsumida anual (€/any) 8.211,40 

Cost de l'impost elèctric aplicat sobre el cost del kWh (€/any) 419,82 

Estalvi anual total per energia autoconsumida (€/any) 8.631,21 

 

Energia produïda anual que s'abocarà a la xarxa  (kWh/any) 7.032,00 

Ingressos per la venda d'excedents (€/any) 348,78 

 

Estalvi anual en la reducció de la potència contractada (€/any) 1.346,12 

Cost de l'impost elèctric aplicat sobre el total estalviat (€/any) 68,82 

Estalvi anual total en la reducció de la potència contractada (€/any) 1414,94 

  

Disminució anual rendiment dels mòduls fotovoltaics (%) 0,24 

Augment estimat anual del cost de l'electricitat (%) 3 

Augment estimat de l'IPC % anual (%) 2 

Cost estimat assegurança de la instal·lació (€/any) 70 

Cost estimat del manteniment de la instal·lació (€/any) 300 

Taula 24. Dades econòmiques  de la instal·lació. 

Els mòduls fotovoltaics perden les seves propietats per envelliment, el fabricant garanteix que 

en 25 anys tindrà una eficiència mínima del 95%. Per tant en pitjor cas, la pèrdua de producció 

anual serà de 0,24%. 

 

El cost estimat de  l'assegurança és de 70 €/any, aquest cost pot variar i dependrà de diversos 

factors, com el risc d'incendi i ubicació on es pretengui realitzar la instal·lació. 

 

El cost del manteniment també és estimat i serà de 300 €/any. Durant els 3 primers anys es  

gratuït. 
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Finalment , s´ha estimat un augment del 2% del índex de preus al consumidor (IPC),  i un 

augment del 3% del cost  de l’electricitat.  

 

Amb els paràmetres anteriors s´ha realitzat la previsió econòmica del projecte durant els 

pròxims 25 anys, les dades mes significatives es representen en la taula 26. 

Any 

Estalvi en 
cost 

compra 
electricitat 

Producció 
consumida 

total 
(kWh) 

Estalvi kWh 
autoconsum 

(€) 

Estalvi 
kWh 

excedents 
(€) 

Estalvis 
reducció 
potència 
(€/any) 

Assegurança 
(€/any) 

Manteniment 
(€/any) 

Flux de 
caixa 
(€) 

Flux de 
caixa 

acumulat 
(€) 

0 - - - - - - - -53.028,95 -53.028,95 

1 8.631 85.320 8.631 349 1.415 -70 0 10.324,75 -42.704,20 

2 9.063 85.115 9.041 359 1.485 -71 0 10.814,36 -31.889,84 

3 9.516 84.911 9.470 370 1.560 -73 0 11.327,25 -20.562,58 

4 9.992 84.707 9.920 381 1.638 -74 -300 11.864,54 -8.698,05 

5 10.491 84.504 10.391 393 1.720 -76 -306 12.427,37 3.729,32 

6 11.016 84.301 10.884 404 1.806 -77 -312 13.016,98 16.746,30 

7 11.567 84.099 11.401 416 1.896 -79 -318 13.634,63 30.380,93 

8 12.145 83.897 11.942 429 1.991 -80 -325 14.281,66 44.662,59 

9 12.752 83.696 12.509 442 2.090 -82 -331 14.959,48 59.622,07 

10 13.390 83.495 13.103 455 2.195 -84 -338 15.669,56 75.291,63 

11 14.059 83.294 13.726 469 2.304 -85 -345 16.413,42 91.705,06 

12 14.762 83.094 14.377 483 2.420 -87 -351 17.192,69 108.897,75 

13 15.500 82.895 15.060 497 2.541 -89 -359 18.009,05 126.906,80 

14 16.275 82.696 15.775 512 2.668 -91 -366 18.864,27 145.771,07 

15 17.089 82.498 16.524 528 2.801 -92 -373 19.760,20 165.531,28 

16 17.944 82.300 17.308 543 2.941 -94 -380 20.698,79 186.230,07 

17 18.841 82.102 18.130 560 3.088 -96 -388 21.682,07 207.912,14 

18 19.783 81.905 18.991 576 3.243 -98 -396 22.712,18 230.624,32 

19 20.772 81.708 19.893 594 3.405 -100 -404 23.791,34 254.415,66 

20 21.811 81.512 20.837 612 3.575 -102 -412 24.921,90 279.337,56 

21 22.901 81.317 21.827 630 3.754 -104 -420 26.106,31 305.443,87 

22 24.046 81.122 22.863 649 3.941 -106 -428 27.347,15 332.791,02 

23 25.249 80.927 23.949 668 4.138 -108 -437 28.647,10 361.438,12 

24 26.511 80.733 25.086 688 4.345 -110 -446 30.008,98 391.447,10 

25 27.837 80.539 26.277 709 4.563 -113 -455 31.435,76 422.882,86 

Taula 25. Resultat econòmic sense finançament a 25 anys. 

Es pot observar a la taula 26, que l’estalvi energètic aportarà el primer any un guany de 

10.324,75 € i a l’any 25 de 31.435,76 €, per tant el total de l’estalvi energètic aportat a l’any 

25 es de 422.882,86 €. Aquest valor d’estalvi acumulat, demostra que la instal·lació 

fotovoltaica es rendible. 
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El  Valor Actual Net (VAN) de la instal·lació serà de 127.130,03 €. Aquest valor és clarament 

superior a zero, això significa que el valor dels estalvis produïts en la instal·lació a la taxa de 

descompte del 7 % (Valor de referencia en aquest tipus de projecte) ens genera uns beneficis, 

per tant podem afirmar que la inversió és molt rendible. 

 

La taxa interna de reton (TIR) ens indica el % de rendibilitat de la inversió, que serà de 23,91 

%. Aquest valor es mes gran que la taxa de descompte del 7%, això significa que el projecte 

d’inversió serà acceptat. 

 

El període de retorn (PR) de la inversió es produeix en aproximadament cinc anys tal i com 

s´observa en la figura 29. 

 

Figura 29. Període de retorn de la inversió. 

En el annex B.1 Indicadors VAN i TIR, es poden observar els càlculs realitzats per determinar 

els indicadors VAN i TIR. 
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5 PLA DE TREBALL 

El pla de treball dissenyat per aquesta instal·lació es mostra en el diagrama de Gantt de la 

Taula 2. Cada casella marcada en color blau, implica que durant aquell dia s’han realitzat les 

tasques pròpies a cada fase de l’obra. A causa de la naturalesa dels treballs, moltes de les 

tasques es podran realitzar simultàniament, reduint així la durada dels treballs. 

Cronograma  
Mesos 1 

Setmanes 1 2 3 4 

Replanteig                                         

Acopi de material                                         

Muntatge Estructura                                        

Mòduls fotovoltaics                                          

Cablejat                                        

Inversors                                         

Quadres de protecció  CC  i CA                                         

Proves                                         

Connexió definitiva                                         

Taula 26. Diagrama de Gantt que exposa el temps previst per la realització de la instal·lació. 

El pla d’execució previst des del inici fins l’acabament de la instal·lació és de 15 dies 

laborables. Les tasques en les quals s’invertirà més temps de treball, seran la del cablejat per 

realitzar les connexions elèctriques en CC i CA. Es preveu que per realitzar la instal·lació del 

100% del cablejat i dels equips de protecció es realitzi en un total de 8 dies. 

 

Unes altres de les tasques en les quals s’invertirà més temps són amb la instal·lació de 

l’estructura de suport i la instal·lació dels panells, amb un total de 4 dies. Aquesta previsió 

variarà en funció de les condicions climàtiques del moment, per retards en l’entrega dels 

equips, a petició expressa del promotor o per altres factors no controlables. 
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6 RESUM DEL PRESSUPOST 

 

El cost econòmic de la instal·lació solar fotovoltaica a l´Escola Universitària Euses ascendeix 

a cinquanta-tres mil cent vint-i-vuit euros amb noranta-cinc cèntims, sense IVA. 
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7 CONCLUSIONS 

El següent projecte compleix amb el Reglament Electrotècnic de Baixa tensió i amb les 

especificacions indicades en el Plec de Condicions Tècniques d’Instal·lacions Connectades a 

Xarxa realitzat per l´IDAE.   

 

La instal·lació solar fotovoltaica s’ha dissenyat amb l’objectiu d´aprofitar el màxim l’energia 

elèctrica generada de forma renovable, per tal de cobrir part de l’energia elèctrica consumida 

i  reduir el cost de la factura anual del consum energètic.  

 

A l’hora de dissenyar el projecte s’ha tingut en compte la superfície disponible en la coberta 

plana de l’edifici per tal de instal·lar el màxim possible de mòduls i alhora s´ha deixat espai 

suficient entre aquests i els arpells i conductes de ventilació, per evitar possibles ombres. 

 

S´han escollits mòduls fotovoltaics de tecnologia policristal·lina per la seva elevada eficiència, 

i una excel·lent qualitat preu. 

 

Respecte als inversors escollits, s’han triat de la marca SMA, ja que son els que millor 

s’adapten a aquest tipus d’instal·lació.  

 

Amb la instal·lació solar fotovoltaica es redueix significativament el cost de la factura anual del 

consum energètic, i amb l’augment anual del cost de electricitat, aquesta reducció es encara 

mes significativa. 

 

Després de realitzar l’estudi econòmic s´ha arribat a la conclusió de que la instal·lació es 

rendible, amb un període de retorn de la inversió de cinc anys i sobte un valor d’estalvi 

acumulat en els 25 anys de la instal·lació de 422.882,86 €. 

 

El  Valor Actual Net (VAN) de la instal·lació serà de 127.130,03 €. Aquest valor és clarament 

superior a cero, per tant podem afirmar que la inversió és molt rendible. 

 

El projecte d’inversió serà acceptat, ja que la taxa interna de reton (TIR) serà del 23,91 %. 

 

Una millora que es podria realitzar en la instal·lació solar fotovoltaica per tal d´aprofitar al 

màxim la producció d’energia solar fotovoltaica, seria aprofitar l’espai per a pàrquing de 
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vehicles.  L´Escola universitària disposa d´una superfície molt gran per a pàrquing de vehicles, 

es podrien instal·lar pèrgoles per aparcaments amb inclinació pròpia en l’eix est-oest per tal 

d´aprofitar al màxim la irradiació solar. Sobre aquestes pèrgoles es podrien instal·lar mòduls 

fotovoltaics i així augmentar la potencia del generador fotovoltaic. 
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8 RELACIÓ DE DOCUMENTS 

 

El present projecte consta dels següents documents independents: memòria, plànols, plec de 

condicions, estat d’amidaments i pressupost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum amb excedents acollida a compensació                                   Memòria 

66 

 

9 BIBLIOGRAFIA 

Albert Figueres. Apunts de l´assignatura d´Instal·lacions d’Energies Renovables. Enginyeria 

elèctrica. Escola Politècnica superior. Universitat de Girona. Curso 2019 / 2020. 

BORRÁS SOLER,  Salvador.  INSTALACIÓN  SOLAR  FOTOVOLTAICA  DE   AUTOCONS 
UMO  EN  BAJA    TENSIÓN  DE  19.800  Wp.     ASOCIADA  A   SUMINISTRO     EXISTENTE. 
(https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/123655/Borr%C3%A1s%20%20Instalaci%C3%

B3n%20solar%20fotovoltaica%20de%20autoconsumo%20en%20Baja%20Tensi%C3%B3n

%20de%2019.800%20Wp%20asociada%20a%20su....pdf?sequence=1, 7 Febrer 2020) 

CASTAÑER MUÑOZ, L., Energia solar fotovoltaica. Edicions UPC, Barcelona, 1994. 

CASTEJÓN OLIVA, A., SANTAMARIA HERRANZ, G., Instalaciones solares fotovoltaicas. 

Editorial Editex. Madrid. 2010. 

CIPROTEC. Proteccions sobretensions, PSM-40/PSM4-40-400-TT.  

(http://www.cirprotec.com/es/Sobretensiones/Protectores-contra-sobretensiones-transitorias-

DPS/Red-electrica-segun-IEC-carril-DIN/Tipo-2-Clase-II/Formato-desenchufable/PSM-

40/PSM4-40-400-TT, 7 Maig 2020) 

COAC. Atlas radiació solar Catalunya. 

(http://www.coac.net/mediambient/renovables/energia_renovables/atlas_radiacio_solar_catal

unya.htm, 13 Març 2020). 

Fernández García, David.  Instalación fotovoltaica y termosolar en clínica privada  
(https://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/17991, 14 Setembre 2019) 

Guía IDAE 021. Guía Profesional de Tramitación del Autoconsumo (edición v 3.0) Mardid, 

Julio de 2020. 

Generador de preus. 

(http://www.generadordepreus.info/obra_nova/Instalxlacions/Electriques.html, 14 Juny 2019) 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/123655/Borr%C3%A1s%20%20Instalaci%C3%B3n%20solar%20fotovoltaica%20de%20autoconsumo%20en%20Baja%20Tensi%C3%B3n%20de%2019.800%20Wp%20asociada%20a%20su....pdf?sequence=1
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/123655/Borr%C3%A1s%20%20Instalaci%C3%B3n%20solar%20fotovoltaica%20de%20autoconsumo%20en%20Baja%20Tensi%C3%B3n%20de%2019.800%20Wp%20asociada%20a%20su....pdf?sequence=1
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/123655/Borr%C3%A1s%20%20Instalaci%C3%B3n%20solar%20fotovoltaica%20de%20autoconsumo%20en%20Baja%20Tensi%C3%B3n%20de%2019.800%20Wp%20asociada%20a%20su....pdf?sequence=1
http://www.cirprotec.com/es/Sobretensiones/Protectores-contra-sobretensiones-transitorias-DPS/Red-electrica-segun-IEC-carril-DIN/Tipo-2-Clase-II/Formato-desenchufable/PSM-40/PSM4-40-400-TT
http://www.cirprotec.com/es/Sobretensiones/Protectores-contra-sobretensiones-transitorias-DPS/Red-electrica-segun-IEC-carril-DIN/Tipo-2-Clase-II/Formato-desenchufable/PSM-40/PSM4-40-400-TT
http://www.cirprotec.com/es/Sobretensiones/Protectores-contra-sobretensiones-transitorias-DPS/Red-electrica-segun-IEC-carril-DIN/Tipo-2-Clase-II/Formato-desenchufable/PSM-40/PSM4-40-400-TT
https://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/17991
http://www.generadorde/


Instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum amb excedents acollida a compensació                                   Memòria 

67 

 

GENERAL CABLE. Cablejats utilitzats per les instal·lacions. 

(http://www.generalcable.com/eu/es/information-center/catalogues-library, 14 Juny 2019) 

HERNÁNDEZ GONZÁLVEZ, C., Manual de energia solar fotovoltaica. IDAE, Mardid , 2000. 

ICAEN. Quadern pràctic nº4. Energia Solar fotovoltaica. Barcelona 2009. 

Instal·lació fotovoltaica d’autoconsum per una indústria agroalimentària ubicada a Montornès 

del Vallès (Vallès Oriental, Barcelona). 

(http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/140480/1/TFM_MERSE_Mireia_Sul%c3%a9_Ar

imany.pdf, 14 Desembre 2019) 

JINKO SOLAR JKM275PP-60. Mòduls fotovoltaics.  

(https://suministrosdelsol.com/es/paneles-60-cel-120-cel/674-panel-solar-jinko-270w-y-60-

celulas.html, 16 Abril 2019) 

INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACION Y AHORRO DE LA ENEGÍA. Energia del sol. 

(http://www.idae.es/index.php/id.652/relmenu.324/mod.pags/mem.detalle, 5 Abril 2019). 

MORENO ALFONSO, N,. Instalaciones de energia fotovoltaica, como rentabilizarla, Editorial 

Garceta, Madrid, 2010. 

PETER F.VARADI, Sun Above de horizon Metheoric rise of the solar energy. Editorial Pan 

Stanford, Singapur. 2014. 

PVGIS. Dades irradiació solar segons latitud. 

(http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=es&map=europe, 12 Abril 2019). 

PROJECTE I ESTUDI DE VIABILITAT D’UNA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA 

COMPARTIDA. 

(https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/118456/Memoria%20Altimiras%20Pujad

as.pdf?sequence=1&isAllowed=y, 20 Agost 2020) 

REGLAMENT ELECTROTECNIC DE BAIXA TENSIÓ, Mc Graw Hill, Madrid, 2013. 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/140480/1/TFM_MERSE_Mireia_Sul%c3%a9_Arimany.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/140480/1/TFM_MERSE_Mireia_Sul%c3%a9_Arimany.pdf
https://suministrosdelsol.com/es/paneles-60-cel-120-cel/674-panel-solar-jinko-270w-y-60-celulas.html
https://suministrosdelsol.com/es/paneles-60-cel-120-cel/674-panel-solar-jinko-270w-y-60-celulas.html
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/118456/Memoria%20Altimiras%20Pujadas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/118456/Memoria%20Altimiras%20Pujadas.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum amb excedents acollida a compensació                                   Memòria 

68 

 

SISTEMAS DE MONTAJE PARA INSTAL·LACIONS SOLARES K2 SYSTEMS 

(https://k2-systems.com/es/productos/vision-general/sistemas-dome-v-2-generacion, 11 Juny 

2019) 

SMA SOLAR TECHNOLOGY. Inversor fotovoltaic trifàsic, Sunny Tripower 15.000TL. 

(https://www.sma.de/es/productos/inversor-fotovoltaico/sunny-tripower-15000tl-20000tl-

25000tl.html, 12 Abril 2019).  

SMA SOLAR TECHNOLOGY. Portal de monitorat, Sunny Portal. 

(https://www.sma.de/es/productos/monitorizacion-y-control/sunny-portal.html, 6 Juny 2020). 

SOLAR COMBINER BOX 6 ENTRADES I 2 SORTIDES. 

(https://www.zjbenysolar.com/Solar-Combiner-Box/Solar-Combiner-Box-6-input-2-output-

2498.html, 20 Febrer 2020) 

SUPORTS DESARROLLO&SOLUCIONES. Suports mòduls fotovoltaics segons 

instal·lació.(http://www.suports.es/?page_id=24, 13 Abril 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://k2-systems.com/es/productos/vision-general/sistemas-dome-v-2-generacion
https://www.zjbenysolar.com/Solar-Combiner-Box/Solar-Combiner-Box-6-input-2-output-2498.html
https://www.zjbenysolar.com/Solar-Combiner-Box/Solar-Combiner-Box-6-input-2-output-2498.html


Instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum amb excedents acollida a compensació                                   Memòria 

69 

 

10 GLOSSARI 

 

BOE: Boletín oficial del Estado. 

CA: Corrent altern. 

CC: Corrent Continu. 

CDT: Caiguda de tensió 

CEM: Condicions estàndard de mesura. 

CTE: Codi Tècnic de l'Edificació.  

DB: Document bàsic. 

DOD: Depth of duty.  

E.SIOS: Sistema d’informació del Operador de Sistemes. 

FI: Factor d’irradiació. 

FS: Factor simultaneïtat. 

FV: Fotovoltaic. 

HE: Ahorro de Energía. 

IDAE: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.  

IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido. 

LED: Light Emitter Diode. 

MPPT: Maximum power point tracker. 

PR: Performance Ratio.  

PV: Photovoltaic. 

PVC: Policlorur de Vinil. 

POUM: Pla d’ordenació urbanística municipal. 

RD: Reial Decret.  

REBT: Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  

UNE: Una Norma Espanyola.  

UNEF: Union Española fotovoltaica. 



Instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum amb excedents acollida a compensació                                   Memòria 

70 

 

A CÀLCULS INSTAL·LACIÓ  FOTOVOLTAICA 

En aquest capítol es realitzarà la justificació dels càlculs referents al disseny i dimensionament 

de la instal·lació fotovoltaica. 

A.1  Dimensionament del generador  fotovoltaic 

En aquest apartat es duran a terme tots els càlculs justificatius i explicacions necessaris del 

disseny del generador fotovoltaic. Tots els càlculs i solucions s’adapten a normatives 

aplicades i mencionades en el plec de condicions, Capítol 3, apartat 3.1, Normatives 

aplicades.  Una part dels càlculs es realitza amb programa PVsyst (estudi previ i selecció dels 

components del sistema), i altres manualment. 

 

A.1.1 Potencia pic del generador per superfície disponible 

Com ja s´ha especificat en apartats anteriors d’aquest document, el dimensionat de la 

instal·lació fotovoltaica no s’ha realitzat en funció de les necessitats energètiques del edifici, 

sinó que a estat condicionat a la superfície disponible de la coberta de l´escola universitària 

Euses.  

 

En primer lloc es calcula la superfície que ocuparà el generador fotovoltaic. Tenint en compte 

els aparells i conductes de ventilació sobre la coberta, s’obté un total de 605 m² repartits en 6 

zones diferents. A la següent figura es representa la superfície disponible sobre la coberta 

planta de l´edifici. 

 

Figura 30. Distribució del generador fotovoltaic. 
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Els modus fotovoltaics son d´una tecnologia policristal·lina, segons la taula 4, la superfície que 

ocupa  per 1 kWp esta en el rang 7,5 a 10 m²/kW. 

Tecnologia  Superfície (m2/kWp) 

Silici monocristal·lí De 7 a 9 

Silici policristal·lí De 7,5 a 10 

Silici amorf De 14 a 20 

Taula 27. Superfície/kW segons tecnologia del mòdul 

A traves de (Eq. 14) determinem la potència màxima del generador segons la superfície 

ocupada pels mòduls fotovoltaic.  

PGFV_MÀX  =
Superfície coberta

Superfície ocupada mòdul
 (Eq.14) 

Un cop determinada la potència màxima, amb la (Eq. 15) determinem el numero de mòduls 

de 275 kWp necessaris per cada zona de la coberta. 

NMÒD  =
PGFV_MÀX  

PMÒD  

 (Eq.15) 

A la següent taula es port observar el numero de mòduls fotovoltaics segons la superfície de 

la coberta plana del edifici. 

Zona coberta  Superfície (m²)  Numero de mòduls 

1 250,25 90 

2 66,00 24 

3 88,00 30 

4 35,75 13 

5 126,50 46 

6 38,50 13 

TOTAL 605 216 

Taula 28. Numero de mòduls segons la superfície de cada zona de la coberta. 

Per tant, el generador fotovoltaic es comprèn d'un total de 216 mòduls fotovoltaics de 275 Wp, 

a cada inversor es connectaran 108 mòduls, obtenint una potència de 29,7 kWp per cada 

inversor. La potència total de la instal·lació es de 59,4 kWp 
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Aplicant el factor de dimensionament del inversor a la potencia pic del generador fotovoltaic, 

obtenim la potència d’entrada al inversor màxima en DC. A la tala següent s’observa els valors 

orientatius del factor dimensionament segons la latitud de la ubicació de la instal·lació 

fotovoltaica. 

Zona  Fs 

Nord d’Europa (lat.55-70°) 0,65 – 0,8 

Europa Central (lat.45 -55°) 0,75 – 0,9 

Sud d’Europa (lat.35-45°) 0,85 – 1,0 

Taula 29. Valors orientatius del factor de dimensionament. 

La ubicació de la instal·lació fotovoltaica te una latitud de 41,96°, per tant el valor del factor de 

dimensionament serà de 0,85. Aplicant aquest valor a l’equació següent, es calcula la potència 

màxima d’entrada en DC de l’inversor, que serà inferior a la potència màxima d’entrada en DC 

de l’inversor escollit (25,55 kWp).  

PDC_MÀX  =  Fs · PGFV_MÀX  =  0,85 · 29,7 = 25,24 kWp (Eq.16) 

On: 

 

PDC_MÀX  : potència del inversor màxima en DC. 

 

Fs: factor de dimensionament del inversor. 

 

PGFV_MÀX  : potència del generador fotovoltaic. 

 

Un cop determinada la potència d’entrada del inversor màxim en DC, s´ha comprovat que la 

potencia nominal del inversor escollit (25 kW) esta entre el 80% i 90% de la potencia del 

generador fotovoltaic. S´ha obtingut una potencia de 23,76 kW i 26,73 kW, per tant, la potencia 

nominal del inversor estarà dintre d’aquets rangs. 

 

Segons la superfície de cada zona i les superfícies dels mòduls escollit, determinem la 

disposició d’aquests sobre la coberta.   
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La disposició mes favorable per ocupació de superfície es en format vertical. Per reduir l’efecte 

d´ombres i visual de la instal·lació fotovoltaica, s´opta per un muntatge dels mòduls en posició 

apaïsada (horitzontal). Aquest tipus de disposició es el mes típic per instal·lacions sobre 

coberta plana. 

 

A.1.2 Nombre de mòduls en sèrie  

Els mòduls fotovoltaics es connectaran en 6 series de 18 mòduls cada un, aquestes aniran 

connectats al inversor SUNNY TRIPOWER 25000TL. Per cada inversor es disposarà de 2 

entrades MPPT, amb sèries de 18 mòduls en paral·lel. El numero de mòduls fotovoltaics en 

sèrie s´ha escollit de manera que la tensió d’entrada no superi en cap cas el rang de tensions 

d’entrada del inversor, del contrari podria col·lapsar-se. 

 

Per els càlculs, s´ha tingut en compte que els mòduls fotovoltaics a  baixes temperatures el 

valor de tensió en circuit obert augmenta i, a temperatures altes, tant les tensions de circuit 

obert com la tensió de punt de màxima potencia disminueixen. Per tant, es calcula els 

paràmetres del mòdul fotovoltaic considerant que la temperatura del mòdul fotovoltaic variarà 

entre -10°C i 70°C.  

 

Mitjançant la (Eq. 17) s´ha obtingut una tensió màxima i mínima del punt de màxima potencia 

del mòdul fotovoltaic de 35,47 V a -10°C i 27,53 V a 70°. 

Umpp,Tc = Umpp,cem + (
β

100
∙ Umpp,cem) ∙ (TC − Tc, cem) (Eq.17) 

On: 

 

Umpp: tensió màxima en el punt de màxima potencia del mòdul fotovoltaic a 70°C i -10°C. 

 

Umpp,cem: tensió en el punt de màxima potencia en condicions estàndards (32 V). 

 

Tc,cem: temperatura de mòdul en condicions estàndards de mesura (25°C). 

 

Tc: temperatura de treball del mòdul a 70°C o -10°C. 
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β: coeficient de temperatura per la tensió de circuit obert (-0,31%/°C). 

 

A partir de la (Eq.18) obtenim la tensió màxima i mínima a que arriba el mòdul fotovoltaic en 

circuit obert, amb un valor de  43,34 V a -10°C i 33,64 V a 70°C.  

Uoc,Tc = Uoc,cem + (
β

100
∙ Uoc,cem) ∙ (TC − Tc, cem) (Eq.18) 

On: 

Uoc: tensió màxima en circuit obert a temperatura del mòdul a 70°C i -10°C.  

 

Uoc,cem: tensió a circuit obert en condicions estàndards (39,10 V). 

 

Tc,cem: temperatura del mòdul en condicions estàndards de mesura (25°C). 

 

Tc: temperatura de treball del mòdul fotovoltaic a 70°C o -10°C. 

 

β: coeficient de temperatura per la tensió de circuit obert (-0,31%/°C). 

 

La intensitat màxima del mòdul fotovoltaic a una temperatura de 70°C s´ha calculat amb la 

(Eq. 19), que dona un resultat de  9,39 A. 

Ioc (70°C) = Isc + (
α

100
∙ Isc,cem) ∙ (TC − Tc, cem) (Eq.19) 

On: 

Ioc: intensitat màxima del mòdul a 70°C. 

 

Isc,cem: intensitat a circuit obert en condicions estàndards (9,15 A). 

 

Tc,cem: temperatura del mòdul en condicions estàndards de mesura (25°C). 

 

Tc: temperatura de treball del mòdul fotovoltaic a 70°C. 
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α: coeficient de temperatura per la intensitat de circuit obert (0,06%/°C). 

 

Amb els paràmetres per la temperatura de treball del mòdul en les condicions calculades i les 

característiques del inversor, es realitza un seguit de comprovacions per veure la compatibilitat 

entre el generador fotovoltaic i l’inversor escollit. 

 

Mitjançant la (Eq.20) es comprova que la mínima tensió en el punt de màxima potencia d´una 

sèrie de 18 mòduls fotovoltaics a una temperatura del mòdul a 70°C, arriba a 495,54 V, 

sobrepassa els 390 V del límit inferior de tensió MPP del inversor al que va connectat. 

Umpp mòduls,TC   = Umpp,TC  ∙ Ns (Eq.20) 

On : 

 

Umpp mòduls: tensió que arriba a 70°C i -10°C el conjunt dels mòduls en sèrie (V). 

 

Umpp: tensió en el punt de màxima potencia del mòdul a 70°C (27,53 V) i -10°C (35,47 V). 

 

Tc: temperatura de treball del mòdul fotovoltaic a 70°C o -10°C. 

 

Ns: número de mòduls connectats en sèrie en cada string o sèrie (18). 

 

S´ha utilitzat la (Eq. 20) per comprovar la màxima tensió en el punt de màxima potencia dels 

mòduls fotovoltaics a -10°C, amb un valor de 638,46 V, no sobrepassa el límit superior de 

tensió mpp del inversor (800 V). Per tant, les tensions mpp dels mòduls fotovoltaics en les 

condicions calculades, es troben dins el rang de tensions mpp del inversor. 

 

Amb la equació següent, s´ha comprovat que la tensió de circuit obert de la sèrie de 18 mòduls 

a una temperatura de -10°C no es superada per la màxima tensió admissible del inversor 

(1000 Vdc), que dona un resultat de 780,12 V.  

Uoc mòduls  (−10°C)  = Uoc (−10°C)  ∙ Ns (Eq.21) 

On: 
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Uoc mòduls: tensió que arriba en circuit obert el conjunt dels mòduls en sèrie (V). 

 

Uoc: tensió en circuit obert del mòdul a -10°C (43,34 V).  

 

Ns: número de mòduls connectats en sèrie en cada string o sèrie (18). 

 

Finalment, s´ha multiplicat les 6 series o strings connectats en paral·lel per la intensitat màxima 

del mòdul fotovoltaic a 70°C (9,39 A), obtenint una intensitat màxima del generador fotovoltaic 

de 56,34 A. S´ha comprovat que aquesta intensitat es inferior a la intensitat màxima d’entrada 

del inversor (66 A), cal destacar que l’inversor te dues entrades mpp independents amb una 

intensitat màxima per cada entrada de 33 A. 

A.2 Dimensionament del cablejat 

D’acord amb els trams definits a l’apartat 3.7 Cablejat, es calculen les seccions dels nous 

conductors a instal·lar per tal de complir la ITC-BT-40 d’acord a la caiguda de tensió i a 

l’escalfament màxim del conductor en funció de la intensitat màxima que hi circularà.  

 

A la següent taula podem veure els diferents trams de la instal·lació. 

Tram Descripció  Mètode d’instal·lació Corrent  

1 Entre Mòduls FV  (Línia ) E CC 

2 Final Sèrie (Línia ) - Caixa de Proteccions CC E CC 

3 Caixa de Proteccions CC- Entrada CC Inversor E CC 

4 Inversor – Caixa Proteccions CA B1 CA 

5 Caixa Proteccions CA – SQGPM B1 CA 

Taula 30. Trams de la instal·lació fotovoltaica. 

A.2.1 Dimensionat per criteri tèrmic 

Per un correcte dimensionament de la secció dels conductors d’acord amb l’escalfament 

d’aquest, s’aplica a la intensitat calculada el coeficient de 1,25 i factors de correcció segons la 

variació de temperatura, el número de circuits de la mateixa canalització i si està exposat a 

radiació solar o no. Aquests valors s’obtenen a partir de les taules de la norma UNE-HD 60364-

5-52:2014.  



Instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum amb excedents acollida a compensació                                   Memòria 

77 

 

A.2.1.1 Corrent continu CC 

S’ha dimensionat la secció del cablejat tenint en compte la norma UNE-HD 60364-7-712:2017, 

que ens indica que la secció del cablejat ha de suportar 1,25 vegades la intensitat de curtcircuit 

en STC del mòdul fotovoltaic.  

 

Per realitzar els càlculs  per el cablejat CC, s’utilitzarà la corrent de curtcircuit del mòdul 

fotovoltaic , Isc, que serà la màxima corrent que podrà circular per el conductor. A la taula 

següent, es mostren  les característiques elèctriques del mòdul fotovoltaic Jinco Solar 

JKM275PP-60. 

Potencia (Wp) Impp (A) Isc (A) Voc (V) Vmpp (V) Tonc (°C) 

275,00 8,61 9,15 39,10 32,00 45±2 

Taula 31. Característiques elèctriques de mòdul fotovoltaic. 

Tram 1, interconnexió del mòduls fotovoltaics. En aquest tram la longitud i secció del cablejat 

ve fixada pel fabricant dels mòduls, incorpora conductors de 1.100 mm i 4mm² de secció per 

cada polaritat.  

En el tram 2, connexionat des de cada línia de strings fins a cada caixa de protecció CC, hi ha 

6 circuits sobre safata perforada. Per tant s´aplica un factor de reducció per agrupament de 

0,55 (Taula C.52.3).   

 

També s´aplica a la intensitat un factor de correcció de 0,89 (UNE 211435), ja que, la 

temperatura ambient pot arribar fins al 50 °C. Com que els cables de cada sèrie de mòduls 

estan exposats a radiació solar, suposa aplicar un factor de correcció de 0,9. 

 

L’últim tram en CC (tram 3) va des de la caixa de connexionat dels strings fins a l’entrada 

MPPT de cada inversor. Hi ha  2 circuits sobre safata perforada, en aquest tram s´aplica un 

factor de reducció per agrupament de 0,80 (Taula C.52.3). 

 

En aquest trams s´ha tingut en compte el mètode d’instal·lació i aïllament de XLPE per a dos 

conductors, s´han escollit les intensitats admissibles estàndards per cada tram a partir de la 

Taula C.52.1 d’intensitats admissibles de la norma  UNE-HD 60364-5-52:2014.   
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A partir de les formules i consideracions aplicades anteriorment es defineix la següent taula, 

on s’observen les intensitats mínimes per garantir un correcte dimensionament d’acord 

l’escalfament dels conductors.  

Inversor Tram Sèrie Paral·lel 
Potència 

(W) 
Long 
(m) 

TIPUS DE CABLE CRITERI TÈRMICO 

Secció 
(mm2) 

Tensió 
aïlla.(V) 

Mat 
Intensitat 
de càlcul 

(A) 

Intensitat 
majorada 
125% (A) 

A 

Línia A1.1 18 1 4.950 47 1x4 0,6/1kV Cu 9,15 11,44 

Línia A1.2 18 1 4.950 34 1x4 0,6/1kV Cu 9,15 11,44 

Línia A1.3 18 1 4.950 29 1x4 0,6/1kV Cu 9,15 11,44 

Línia A2.1 18 1 4.950 29 1x4 0,6/1kV Cu 9,15 11,44 

Línia A2.2 18 1 4.950 29 1x4 0,6/1kV Cu 9,15 11,44 

Línia A2.3 18 1 4.950 29 1x4 0,6/1kV Cu 9,15 11,44 

B 

Línia B1.1 18 1 4.950 46 1x4 0,6/1kV Cu 9,15 11,44 

Línia B1.2 18 1 4.950 28 1x4 0,6/1kV Cu 9,15 11,44 

Línia B1.3 18 1 4.950 32 1x4 0,6/1kV Cu 9,15 11,44 

Línia B2.1 18 1 4.950 32 1x4 0,6/1kV Cu 9,15 11,44 

Línia B2.2 18 1 4.950 55 1x4 0,6/1kV Cu 9,15 11,44 

Línia B2.3 18 1 4.950 28 1x4 0,6/1kV Cu 9,15 11,44 

A 

Línia A1.1 - Quadre CC 4.950 68 1x6 0,6/1kV Cu 9,15 11,44 

Línia A1.2  - Quadre CC 4.950 82 1x6 0,6/1kV Cu 9,15 11,44 

Línia A1.3 - Quadre CC 4.950 69 1x6 0,6/1kV Cu 9,15 11,44 

Línia A2.1  - Quadre CC 4.950 58 1x6 0,6/1kV Cu 9,15 11,44 

Línia A2.2  - Quadre CC 4.950 52 1x6 0,6/1kV Cu 9,15 11,44 

Línia A2.3  - Quadre CC 4.950 49 1x6 0,6/1kV Cu 9,15 11,44 

B 

Línia B1.1 - Quadre CC 4.950 40 1x6 0,6/1kV Cu 9,15 11,44 

Línia B1.2  - Quadre CC 4.950 63 1x6 0,6/1kV Cu 9,15 11,44 

Línia B1.3 - Quadre CC 4.950 71 1x6 0,6/1kV Cu 9,15 11,44 

Línia B2.1  - Quadre CC 4.950 45 1x6 0,6/1kV Cu 9,15 11,44 

Línia B2.2  - Quadre CC 4.950 39 1x6 0,6/1kV Cu 9,15 11,44 

Línia B2.3  - Quadre CC 4.950 26 1x6 0,6/1kV Cu 9,15 11,44 

A Quadre CC - Inversor A 29.700 4 1x6 0,6/1kV Cu 27,45 34,31 

B Quadre CC - Inversor B 29.700 4 1x6 0,6/1kV Cu 27,45 34,31 

Taula 32. Càlculs justificatius segons criteri tèrmic CC 

A la taula següent es mostra la continuació de la taula anterior indicant el tram de la línia, les 

intensitats admissibles (Taula C.52.1), els factors de correcció i la intensitat admissible 

corregida. 
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Inversor Tram 

CRITERI TÈRMICO 

Intensitat 
admissible 
estàndard 

Factors de correcció  Intensitat 
Admissible 
corregida 

Resultat 
Radicació Temperatura 

Agrupació 
circuits 

A 

Línia A1.1 44 0,9 0,89 1 35,24 COMPLEIX 

Línia A1.2 44 0,9 0,89 1 35,24 COMPLEIX 

Línia A1.3 44 0,9 0,89 1 35,24 COMPLEIX 

Línia A2.1 44 0,9 0,89 1 35,24 COMPLEIX 

Línia A2.2 44 0,9 0,89 1 35,24 COMPLEIX 

Línia A2.3 44 0,9 0,89 1 35,24 COMPLEIX 

B 

Línia B1.1 44 0,9 0,89 1 35,24 COMPLEIX 

Línia B1.2 44 0,9 0,89 1 35,24 COMPLEIX 

Línia B1.3 44 0,9 0,89 1 35,24 COMPLEIX 

Línia B2.1 44 0,9 0,89 1 35,24 COMPLEIX 

Línia B2.2 44 0,9 0,89 1 35,24 COMPLEIX 

Línia B2.3 44 0,9 0,89 1 35,24 COMPLEIX 

A 

Línia A1.1 - Quadre CC 57 0,9 0,89 0,55 25,11 COMPLEIX 

Línia A1.2  - Quadre CC 57 0,9 0,89 0,55 25,11 COMPLEIX 

Línia A1.3 - Quadre CC 57 0,9 0,89 0,55 25,11 COMPLEIX 

Línia A2.1  - Quadre CC 57 0,9 0,89 0,55 25,11 COMPLEIX 

Línia A2.2  - Quadre CC 57 0,9 0,89 0,55 25,11 COMPLEIX 

Línia A2.3  - Quadre CC 57 0,9 0,89 0,55 25,11 COMPLEIX 

B 

Línia B1.1 - Quadre CC 57 0,9 0,89 0,55 25,11 COMPLEIX 

Línia B1.2  - Quadre CC 57 0,9 0,89 0,55 25,11 COMPLEIX 

Línia B1.3 - Quadre CC 57 0,9 0,89 0,55 25,11 COMPLEIX 

Línia B2.1  - Quadre CC 57 0,9 0,89 0,55 25,11 COMPLEIX 

Línia B2.2  - Quadre CC 57 0,9 0,89 0,55 25,11 COMPLEIX 

Línia B2.3  - Quadre CC 57 0,9 0,89 0,55 25,11 COMPLEIX 

A Quadre CC - Inversor A 57 1 1 0,8 45,60 COMPLEIX 

B Quadre CC - Inversor B 57 1 1 0,8 45,60 COMPLEIX 

Taula 33. Continuació càlculs justificatius segons criteri tèrmic CC 

A.2.1.2 Corrent altern CA 

El tram en corrent altern transcorre dins la sala d’instal·lacions de la coberta, va des de la 

sortida dels inversors fins al subquadre general de protecció i maniobra. 

I=
P

 √3 ∙  V ∙  COS(θ)
 (Eq.22) 

On: 
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P: potència nominal del inversor en AC (25.000 W). 

 

V: tensió del inversor en AC (400 V).  

 

COS(θ) : factor de potència (1). 

 

En el tram 4, amb la (Eq. 22) obtenim una intensitat de 36,08 A. Tenint en compte el factor de 

correcció de 1.25 per la intensitat, obtenim una intensitat màxima de 45,1 A. 

 

El numero màxim de circuits agrupats en la canalització es de 2, per tant, s´aplica un coeficient 

de reducció per agrupament de 0,85 (Taula C.52.3) a la intensitat admissible. El factor 

d’exposició a la radiació solar i  temperatura ambient s´han mantingut en 1,  ja que no estan 

exposats a la radiació solar ni tampoc es tenen temperatures altes en la sala d’instal·lacions 

de a coberta.   

 

Finalment, en el tram 5 la intensitat corregida per el factor de correcció de 1,25 es de 90,2 A. 

en aquest tram no s´ha aplicat cap factor de correcció a la intensitat admissible. 

A partir de les consideracions aplicades anteriorment es defineix la següent taula, el 

procediment es el mateix que la taula que s´ha elaborat per l’aparat anterior. 

Inversor  Tram 
Potencia 

(W) 
Long 
(m) 

TIPUS DE CABLE CRITERI TÈRMIC 

Secció 
(mm2) 

Tensió 
aïlla.(V) 

Mat. 
Intensitat de 

càlcul (A) 

Intensitat 
majorada 
125% (A) 

A Inversor A - Quadre CA 25.000 6 1x16 1000 Cu 36,08 45,11 

B Inversor B - Quadre CA 25.000 6 1x16 1000 Cu 36,08 45,11 

A+B Quadre CA - SQGPM 50.000 2 1x35 1000 Cu 72,16 90,20 

Taula 34. Càlculs justificatius segons criteri tèrmic CA 

A la taula següent es mostra la continuació de la taula anterior. 
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Inversor  Tram 

CRITERI TÈRMIC 

Intensitat 
admissible 
estàndard 

Factors de correcció Intensitat 
Admissible 
corregida 

Resultat 
Radiació  Temperatura 

Agrupació 
circuits 

A Inversor A - Quadre CA 77 1 1 0,85 65,45 COMPLEIX 

B Inversor B - Quadre CA 77 1 1 0,85 65,45 COMPLEIX 

A+B Quadre CA - SQGPM 124 1 1 1 124 COMPLEIX 

Taula 35. Continuació càlculs justificatius segons criteri tèrmic CA 

A continuació, en la taula 37 s’observa un resum de les seccions i intensitats admissibles 

segons el tram corresponent (les seccions del tram 1 estan assignades per el fabricant del 

mòdul fotovoltaic).  

Tram Descripció  
Mètode 

d’instal·lació 
Intensitat 

admissible (A)  
Secció 
(mm²) 

1 Entre Mòduls FV  (Línia ) E 44,00 4,00 

2 Final Sèrie (Línia ) - caixa de protecció CC E 57,00 6,00 

3 Caixa de Protecció CC- Entrada CC Inversors E 57,00 6,00 

4 Inversor – Caixa Proteccions CA B1 77,00 16,00 

5 Caixa Proteccions CA – SQGPM B1 124,00 35,00 

Taula 36. Conductors seleccionats 

A.2.2 Dimensionat per criteri de caiguda de tensió  

En la part de corrent continu i altern es produeixen pèrdues originades per la caiguda de tensió 

en els conductors. 

 

Els conductors de la part de CC i CA hauran de tenir una caiguda de tensió total inferior del 

1.5%, complint amb la ITC-BT40 i el Plec de Condicions Tècniques d’Instal·lacions 

Connectades a Xarxa del IDAE. 

A.2.2.1 Corrent continu CC 

La caiguda de tensió Δ𝑈 que es produeix en els diferents trams amb corrent menystenint la 

inducció de la línia de cada tram i essent coneguda la potència, ve donada per la següent 

expressió: 

∆U =
P ∙  L

C ∙  S ∙  U
 (Eq.23) 
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I =
P

U 
 (Eq.24) 

On: 

 

P: potència nominal (W). 

 

U: tensió de la línia 

 

I: intensitat (A). 

 

L: longitud de la línia (m) 

. 

S: secció del conductor (mm2). 

 

C: conductivitat del coure (56 Ω/mm2). 

 

Sabent que la caiguda de tensió màxima no pot ser superior a 1,5% en el total del tram en CC 

i CA i agafant com a conductivitat del coure 56 Ω/mm2 a Tª ambient, s’obtenen les diferents 

seccions dels cablejats per cada tram. 

  

Donat que amb aquesta expressió obtenim la secció mínima del cable per evitar que les 

pèrdues superin els límits permesos, sempre sobredimensionarem la secció fins la primera 

mida normalitzada superior, adaptant-nos d’aquesta manera a les recomanades pels 

fabricants.  

A partir de les formules i consideracions aplicades anteriorment es defineix la següent taula, 

on s’observen els paràmetres de cada línia en CC per cada inversor. 

Inversor Tram Sèrie Paral·lel 
Potencia 

(W) 
Long 
(m) 

CRITERI DE CDT 

Intensitat de càlcul 
(A) 

Tensió 
(V) 

Secció 
(mm2) 

A 

Línia A1.1 19 1 4.950 47 9,15 703,80 4,00 

Línia A1.2 19 1 4.950 34 9,15 703,80 4,00 

Línia A1.3 18 1 4.950 29 9,15 703,80 4,00 

Línia A2.1 18 1 4.950 29 9,15 703,80 4,00 
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Inversor Tram Sèrie Paral·lel 
Potencia 

(W) 
Long 
(m) 

CRITERI DE CDT 

Intensitat de càlcul 
(A) 

Tensió 
(V) 

Secció 
(mm2) 

Línia A2.2 18 1 4.950 29 9,15 703,80 4,00 

Línia A2.3 18 1 4.950 29 9,15 703,80 4,00 

B 

Línia B1.1 18 1 4.950 46 9,15 703,80 4,00 

Línia B1.2 18 1 4.950 28 9,15 703,80 4,00 

Línia B1.3 18 1 4.950 32 9,15 703,80 4,00 

Línia B2.1 18 1 4.950 32 9,15 703,80 4,00 

Línia B2.2 19 1 4.950 55 9,15 703,80 4,00 

Línia B2.3 19 1 4.950 28 9,15 703,80 4,00 

A 

Línia A1.1 - Quadre CC 4.950 68 9,15 703,80 6,00 

Línia A1.2  - Quadre CC 4.950 82 9,15 703,80 6,00 

Línia A1.3 - Quadre CC 4.950 69 9,15 703,80 6,00 

Línia A2.1  - Quadre CC 4.950 58 9,15 703,80 6,00 

Línia A2.2  - Quadre CC 4.950 52 9,15 703,80 6,00 

Línia A2.3  - Quadre CC 4.950 49 9,15 703,80 6,00 

B 

Línia B1.1 - Quadre CC 4.950 40 9,15 703,80 6,00 

Línia B1.2  - Quadre CC 4.950 63 9,15 703,80 6,00 

Línia B1.3 - Quadre CC 4.950 71 9,15 703,80 6,00 

Línia B2.1  - Quadre CC 4.950 45 9,15 703,80 6,00 

Línia B2.2  - Quadre CC 4.950 39 9,15 703,80 6,00 

Línia B2.3  - Quadre CC 4.950 26 9,15 703,80 6,00 

A Quadre CC - Inversor A 29.700 4 27,45 703,80 6,00 

B Quadre CC - Inversor B 29.700 4 27,45 703,80 6,00 

Taula 37. Càlculs justificatius segons criteri de caiguda de tensió. 

A la taula següent es mostra la continuació de la taula anterior indicant el tram de la línia, la 

caiguda de tensió  màxima, la intensitat admissible i el tipus de cable a utilitzar. Es pot observar 

que la caiguda de tensió mes desfavorable es troba en el tram que va des de els mòduls fins 

al inversor B, que es de 1, 24%.   

Inversor Tram 

CRITERI DE CDT TIPUS DE CABLE 

Intensitat 
Admissible 

(A) 

∆U 
(V) 

% ∆U ∆U màxima Resultat 
Secció 
(mm2) 

Tensió 
aill.(V) 

Mat 

A 

Línia A1.1 44 3,84 0,52% 

0,52% 

COMPLEIX 1x4 0,6/1kV Cu 

Línia A1.2 44 2,78 0,37% COMPLEIX 1x4 0,6/1kV Cu 

Línia A1.3 44 2,37 0,34% COMPLEIX 1x4 0,6/1kV Cu 

Línia A2.1 44 2,37 0,34% COMPLEIX 1x4 0,6/1kV Cu 

Línia A2.2 44 2,37 0,34% COMPLEIX 1x4 0,6/1kV Cu 
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Inversor Tram 

CRITERI DE CDT TIPUS DE CABLE 

Intensitat 
Admissible 

(A) 

∆U 
(V) 

% ∆U ∆U màxima Resultat 
Secció 
(mm2) 

Tensió 
aill.(V) 

Mat 

Línia A2.3 44 2,37 0,34% COMPLEIX 1x4 0,6/1kV Cu 

B 

Línia B1.1 44 3,76 0,53% 

0, 60% 

COMPLEIX 1x4 0,6/1kV Cu 

Línia B1.2 44 2,29 0,33% COMPLEIX 1x4 0,6/1kV Cu 

Línia B1.3 44 2,61 0,37% COMPLEIX 1x4 0,6/1kV Cu 

Línia B2.1 44 2,61 0,37% COMPLEIX 1x4 0,6/1kV Cu 

Línia B2.2 44 4,49 0,60% COMPLEIX 1x4 0,6/1kV Cu 

Línia B2.3 44 2,29 0,31% COMPLEIX 1x4 0,6/1kV Cu 

A 

Línia A1.1 - Quadre CC 57 3,70 0,50% 

0, 60% 

COMPLEIX 1x6 0,6/1kV Cu 

Línia A1.2  - Quadre CC 57 4,47 0,60% COMPLEIX 1x6 0,6/1kV Cu 

Línia A1.3 - Quadre CC 57 3,76 0,53% COMPLEIX 1x6 0,6/1kV Cu 

Línia A2.1  - Quadre CC 57 3,16 0,45% COMPLEIX 1x6 0,6/1kV Cu 

Línia A2.2  - Quadre CC 57 2,83 0,40% COMPLEIX 1x6 0,6/1kV Cu 

Línia A2.3  - Quadre CC 57 2,67 0,38% COMPLEIX 1x6 0,6/1kV Cu 

B 

Línia B1.1 - Quadre CC 57 2,18 0,31% 

0,55% 

COMPLEIX 1x6 0,6/1kV Cu 

Línia B1.2  - Quadre CC 57 3,43 0,49% COMPLEIX 1x6 0,6/1kV Cu 

Línia B1.3 - Quadre CC 57 3,87 0,55% COMPLEIX 1x6 0,6/1kV Cu 

Línia B2.1  - Quadre CC 57 2,45 0,35% COMPLEIX 1x6 0,6/1kV Cu 

Línia B2.2  - Quadre CC 57 2,12 0,29% COMPLEIX 1x6 0,6/1kV Cu 

Línia B2.3  - Quadre CC 57 1,42 0,19% COMPLEIX 1x6 0,6/1kV Cu 

A Quadre CC - Inversor A 57 0,65 0,09% 0,09% COMPLEIX 1x6 0,6/1kV Cu 

B Quadre CC - Inversor B 57 0,65 0,09% 0,09% COMPLEIX 1x6 0,6/1kV Cu 

A CDT CIRCUIT A - CC 
  

1,21% 1,21% COMPLEIX 
  

B CDT CIRCUIT B - CC 1,24% 1,24% COMPLEIX 

Taula 38. Continuació càlculs justificatius segons criteri de caiguda de tensió. 

A.2.2.2 Corrent altern CA 

Es realitza el mateix procediment que en el apartat anterior per els càlculs de caiguda de 

tensió Δ𝑈 que es produeixen en els diferents trams de corrent altern. En aquest cas s´ha 

utilitzat les següents equacions en corrent altern.  

∆U =
P ∙  L

C ∙  S ∙  U
 (Eq.25) 

I =
P

√3 ∙  U ∙ cos φ 
 (Eq.26) 
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On: 

 

P: potència nominal (W). 

 

U: tensió nominal en xarxa (400V). 

 

I: intensitat (A). 

 

L: longitud de la línia (m) 

 

S: secció del conductor (mm2). 

 

cos φ: factor potència (1). 

 

C: conductivitat del coure ( 56 Ω/mm2). 

 

Realitzant el mateix procediment que en el aparat anterior i amb les formules en corrent CA 

es defineix la següent taula, on s’observen els paràmetres de cada línia en CA. 

Inversor Tram Sèrie Paral·lel Potencia (W) Long (m) 

CRITERI DE CDT 

Intensitat de càlcul (A) Tensió (V) Secció (mm2) 

A Inversor A - Quadre CA 25.000 6 36,08 400 16,00 

B Inversor B - Quadre CA 25.000 6 36,08 400 16,00 

A+B Quadre CA - SQGPM 50.000 2 72,17 400 35,00 

Taula 39. Càlculs justificatius segons criteri de caiguda de tensió. 

A la taula següent es mostra la continuació de la taula anterior indicant el tram de la línia, la 

caiguda de tensió  màxima, la intensitat admissible i el tipus de cable a utilitzar. La caiguda de 

tensió mes desfavorable es de 0,14 %. 

Inversor Tram 

CRITERI DE CDT TIPUS DE CABLE 

Intensitat 
Admissible 

(A) 

∆U 
(V) 

% ∆U ∆U màxima Resultat 
Secció 
(mm2) 

Tensió 
aill.(V) 

Mat 

A Inversor A - Quadre CA 77 0,42 0,10% 0,10% COMPLEIX 1x16 0,6/1kV Cu 
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Inversor Tram 

CRITERI DE CDT TIPUS DE CABLE 

Intensitat 
Admissible 

(A) 

∆U 
(V) 

% ∆U ∆U màxima Resultat 
Secció 
(mm2) 

Tensió 
aill.(V) 

Mat 

B Inversor B - Quadre CA 77 0,42 0,10% COMPLEIX 1x16 0,6/1kV Cu 

A+B Quadre CA - CPM 124 0,13 0,03% 0,03% COMPLEIX 1x35 0,6/1kV Cu 

   CDT CIRCUIT CA     0,14% 0,13% COMPLEIX       

Taula 40. Càlculs justificatius segons criteri de caiguda de tensió. 

Finalment, tenint en compte la caiguda de tensió en el tram de CC calculada anteriorment de 

1,24% i la caiguda de tensió en CA ,es tindrà un caiguda de tensió total en CC i CA de 1,38 

%, aquest valor no supera el límit permès de 1,5%. 

A.3  Dimensionament de les proteccions 

En aquest apartat es duran a terme tots els càlculs justificatius dels elements de protecció 

escollits per la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum.   

 

El dimensionament de les proteccions contra curtcircuits i sobrecarregues es realitzarà segons 

la ITC-BT-22 del REBT, segons la qual tot dispositiu de protecció enfront de curtcircuits i 

sobrecàrregues ha de complir amb les següents condicions: 

Ib ≤  In ≤ Iz (Eq.27) 

If ≤  1,45 . Iz (Eq.28) 

On: 

 

Ib: intensitat de treball del conductor ( A) 

 

In: intensitat nominal del dispositiu de protecció (A).  

 

Iz: intensitat màxima admissible per el conductor (A). 

 

If: intensitat que garanteix l’actuació del dispositiu de protecció per a un temps llarg (A). 
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A.3.1 Proteccions corrent continu CC 

El tram entre els mòduls fotovoltaics i l’inversor estarà protegit per tres elements, fusible, 

descarregador contra sobretensions i interruptor seccionador. Aquestes proteccions estaran 

agrupades en dos quadres de CC  (Solar DC String Box), QDC1 i QDC2.  

La secció d’aquest tram es de 6 mm². 

A.3.2 Quadres QDC1  i QDC2 

La protecció contra sobrecarregues es realitza mitjançant  fusibles tipus gPV de 10 A en 

cadascun dels conductors (positius i negatius) de cada string.  

 

La Ib es igual a la intensitat del mòdul fotovoltaic en el punt de màxima potència (Impp), el seu 

valor és de 8,61 A. La Iz es igual a la intensitat màxima admissible del conductor aplicant el 

factor de correcció, que ascendeix a 25,11 A. Per tant s’ha de complir l’equació 29. 

8,61 ≤  10 ≤ 25,11  (Eq.29) 

A partir de la (Eq.28) es calcula la intensitat convencional de fusió del fusible escollit. Els valors 

de If en el cas dels fusibles de tipus gPV es pren igual a 1,9 vegades la intensitat nominal del 

fusible. Aquest valor s’obté segon la taula elaborada a partir les dades de la Norma IEC 

60.269-1 i IEC 60.269-2-1. 

1,9 · 10 ≤  1,45 . 25,11 (Eq.30) 

19 ≤  36,40 A  (Eq.31) 

El fusible seleccionat de corrent nominal de 10 A, compleix amb dos condicions 

establertes anteriorment. 

 

Pel càlcul del interruptor seccionador que protegeix l’entrada Mppt de l’inversor s´ha tingut en 

compte la tensió de funcionament  en condicions de circuit obert i la intensitat que han de ser 

capaços de tallar en carrega. Per tant ha de complir les equacions següents. 



Instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum amb excedents acollida a compensació                                   Memòria 

88 

 

Isc = 3 strings ·  9,15 = 27,45 A (Eq.32) 

Voc = 780,12 V  (Eq.33) 

Descripció  Intesistat Màxi (A) Tensió Màx (V) Element instal·lat  

QDC1 Mppt 1 27,45 780,12 Isolator model BYT.2-32 DC 1000 V 32 A 

QDC1 Mppt 2 27,45 780,12 Isolator model BYT.2-32 DC 1000 V 32 A 

QDC2 Mppt 1 27,45 780,12 Isolator model BYT.2-32 DC 1000 V 32 A 

QDC2 Mppt 2 27,45 780,12 Isolator model BYT.2-32 DC 1000 V 32 A 

Taula 41.  Interruptor – seccionador del Solar DC String Box. 

L’elecció del interruptor seccionar del Solar DC String Box es la correcte, ja que pot 

interrompre una corrent de 32 A a 1000 V en corrent continu. Cada quadre incorpora 2 

interruptors seccionadors, un per cada 3 strings. 

 

I per últim, per l’elecció del descarregador contra sobretensions també es tindrà en compte la 

tensió de funcionament en condicions de circuit obert Voc.  

Descripció  Tensió Màx (V) Element instal·lat 

QDC1 Mppt 1 780,12 Surge-Arrester-BUD-40-3 1000 V DC 

QDC1 Mppt 2 780,12 Surge-Arrester-BUD-40-3 1000 V DC 

QDC2 Mppt 1 780,12 Surge-Arrester-BUD-40-3 1000 V DC 

QDC2 Mppt 2 780,12 Surge-Arrester-BUD-40-3 1000 V DC 

Taula 42. Descarregador contra sobretensions del Solar DC String Box. 

El descarregador contra sobretensions que incorpora el Solar DC String Box presenta un 

protector de sobretensions tipus 2 fins a 1000 V, per tant, la tensió de funcionament Voc esta 

dins d’aquest rang. Cada quadre incorpora 2 descarregadors contra sobretensions, un per 

cada entrada Mppt de cada inversor. 

A.3.3 Proteccions corrent altern CA 

Per el dimensionament de les proteccions de corrent altern, s’utilitzarà el mateix mètode que 

en el aparat anterior.  

 

Es comprova que l’interruptor magnetotèrmic instal·lat a la sortida de cada inversor compleix 

l’equació 32.  
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La Ib es igual a la intensitat màxima de sortida del inversor, amb un valor de 36,2 A. La 

intensitat admissible del cablejat aplicant el factor de correcció es de 77 A. Per tant, amb 

aquest valor  Ib i Iz, s´ha de complir la següent equació. 

36,2 ≤  In ≤ 77  (Eq.34) 

L´interruptor magnetotèrmic tetrapolars de 40 A seleccionat, compleix amb la primera condició 

establerta anteriorment.  

Es comprova si compleix la segona condició. Per interruptors automàtics segons la norma 

UNE EN 60898-1:2020, la intensitat If es calcula mitjançant l’equació següent. La In es la 

intensitat nominal del interruptor magnetotèrmic a instal·lar. 

If =  1,45 . In (Eq.35) 

1,45 · 40 ≤ 1,45 ·  77 (Eq.36) 

58 ≤ 111,65 A  (Eq.37) 

Compleix amb la segona condició establerta anteriorment. S’instal·larà 2 interruptors 

magnetotèrmics tetrapolars de 40A. 

 

Realitzem el mateix procediment per l’interruptor general magnetotèrmic .  

 

La Ib es igual a la suma de les dues intensitats màximes de sortida del inversor, amb un valor 

de 72,4 A. La intensitat admissible del cablejat aplicant el factor de correcció es de 124 A.  

 72,4 ≤  In ≤ 124  (Eq.38) 

L´interruptor general magnetotèrmic tetrapolars de 80 A seleccionat,  compleix amb la primera 

condició.  

Per últim, es comprova si compleix la segona condició 
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1,45 · 80 ≤ 1,45 ·  124 (Eq.39) 

116 ≤ 179,8 A (Eq.40) 

Compleix la segona condició, esta dins els rangs permesos. S’instal·larà 1 interruptor 

magnetotèrmic tetrapolar de 80A. 

A.3.4 Presa de terra 

Cada cable de posta a terra es connectarà a pica o piques necessàries per assegurar una 

resistència no superior a 37 Ohms. 

 

La resistivitat d´una presa de terra depèn de les dimensions del elèctrode, que en aquest cas 

s’utilitzaran piques de coure de 2 m de longitud i 20 mm de diàmetre. 

 

En el suposat cas que el terreny tingués una resistivitat de 200 Ohm per metre, el terra 

s’executarà amb 3 piques tal i com s’especifica en la taula 3 del ITC-BT-18.  

 

Per a realitzar aquest dimensionament es tria el cas més desfavorable, que tenint en compte 

la ubicació de la instal·lació i el tipus de terreny que ha de correspondre-li, serà de 200 Ohms 

per metre tal i com s´ha esmentat anteriorment. 

 

La resistència de terra ve donada per la següent expressió. 

R =
P

L
=

200 

3 x 2
= 33,33 Ohms (Eq.41) 

On: 

 

R: resistència de terra (ꭥ) . 

 

P: resistivitat del terreny on s’ubicarà la pica (ꭥ/m). 

 

L: longitud total de les piques verticals utilitzades (m) 
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B INDICADROS DEL VAN I EL TIR 

Mitjançant l’equació  següent s’ha calculat el  Valor Actual Net (VAN). 

VAN =  ∑
Vt

(1 + k)
t − Io

n

t=1

 (Eq.42) 

On: 

Vt: flux de caixa corresponent a la període t. 
 
Io: valor de la inversió inicial. 
 
n: numero de períodes considerat. 
 
k: taxa de descompte, representa el tipus d’interès. 

El TIR es el tipus de descompte que fa que el VAN sigui zero, per calcular aquest valor s’ha 

utilitzat l’equació següent. 

VAN =  ∑
Vt

(1 + TIR)
t − Io

n

t=1

 (Eq.43) 
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C TRÀMITS ADMINISTRATIUS I COMPENSACIÓ ECONÒMICA  

En aquest apartat es descriurà els tràmits necessaris per legalitzar la instal·lació fotovoltaica, 

com ja s’ha comentat a l’apartat 2. Instal·lació solar fotovoltaica, es tracta d´una instal·lació 

fotovoltaica  d’autoconsum amb excedents acollida a compensació: 

 

C.1   Tràmits administratius 

El primer pas serà consultar en el Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament al qual pertanyi 

l'emplaçament, si existeix alguna restricció, com la derivada del Pla General d'Ordenació 

Urbana (PGOU) o alguna obligació derivada per exemple d'una ordenança solar municipal.  

 

Si la ubicació triada és viable,  es pot començar a tramitar i dissenyar 

 

C.2   Disseny de la instal·lació 

La documentació necessària de disseny dependrà del tipus de connexió a la xarxa que vagi a 

utilitzar-se i de la potència prevista per a la instal·lació. Si la connexió es realitzarà en baixa 

tensió (BT, fins a 1kV) i la potència de la instal·lació prevista sigui igual o inferior a 10 kW, 

serà suficient amb disposar d'una memòria tècnica de disseny (MTD.  

 

Si la potència prevista fos superior a 10 kW, serà obligat realitzar un projecte tècnic redactat i 

signat per un tècnic titulat competent. Si la connexió de la instal·lació es realitzarà a la xarxa 

d'alta tensió (AT), serà necessari elaborar un projecte tècnic signat i visat pel tècnic competent, 

tal com contempla el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en 

instal·lacions elèctriques d'alta tensió (REAT) en la seva Instrucció Tècnica Complementària 

ITC-RAT-20, independentment de la seva potència. 

 

C.3   Permisos d’accés i connexions, avals o garanties 

Totes les instal·lacions majors de 10kW o de 15kW quan se situïn en sòl urbanitzat i que 

comptin amb dotacions i serveis requerits per la legislació urbanística, menors de 100 kW 

 

El promotor de la instal·lació haurà de remetre a la companyia distribuïdora una sol·licitud que 

inclogui el Nom, adreça, telèfon o un altre mitjà de contacte del promotor, la ubicació concreta 
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de la instal·lació de generació, incloent la referència cadastral, esquema unifilar de la 

instal·lació, punt proposat per a realitzar la connexió, propietari de l'immoble on se situa la 

instal·lació, declaració responsable del propietari de l'immoble donant la seva conformitat a la 

sol·licitud de punt de connexió si fos diferent del sol·licitant. 

 

També a s’ha demetre a la companyia distribuïdora la descripció de la instal·lació, tecnologia 

utilitzada i característiques tècniques d'aquesta, entre les quals s'inclouran les potències pico 

i nominal de la instal·lació, maneres de connexió i, si escau, característiques de l'inversor o 

inversors, descripció dels dispositius de protecció i elements de connexió previstos, així com 

els certificats de compliment dels nivells d'emissió i immunitat a què fa referència l'article 16 

del mateix RD 1699/2011.  

 

finalment , es demanarà el justificant d'haver dipositat la garantia econòmica corresponent 

davant l'òrgan de l'Administració competent (Caixa General de Dipòsits) segons el que es 

preveu en l'RD 1955/2000.  

C.4   Llicencia d’obres i impost de construccions i obres (ICIO) 

Les instal·lacions d'autoconsum hauran de sol·licitar permís d'obres segons la normativa 

municipal vigent en l'emplaçament triat. En funció de la potència de la instal·lació de 

generació, la normativa municipal definirà si és suficient amb realitzar una declaració 

responsable d'obra i/o una comunicació prèvia d'obra. En tots dos casos, aquesta modalitat 

de permís habilita l'inici de l'actuació de forma immediata sense esperar resposta. No obstant 

això, la normativa municipal podria obligar a la sol·licitud de llicència d'obra. Aquesta sol·licitud 

pot implicar un tràmit ordinari o simplificat, però en qualsevol cas exigeix la resposta i 

concessió del permís municipal. Així mateix, la classificació de l'obra pot ser menor o major.  

 

En aquest últim cas es requerirà projecte signat per tècnic competent. Igualment haurà de 

liquidar-se la taxa i l'impost de construccions i obres (ICIO), regulat per la Llei Reguladora 

d'Hisendes Locals.  

 

C.5   Autorització ambientals i d’utilitat publica 

Les instal·lacions en autoconsum amb excedents i amb potència menor de 100 kW no haurien 

de requerir tràmits d'impacte ambiental ni d'utilitat pública, excepte en els casos en què 
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l'emplaçament es trobi sota alguna figura de protecció. Per a instal·lacions de major potència 

o amb connexió en AT, o per exemple connectades a través de xarxa de transport, sí que es 

podrien requerir tràmits d'impacte ambiental i d'utilitat pública. 

 

C.6   Autorització administrativa prèvia i de construcció 

Les instal·lacions de producció d'energia elèctrica amb potència menor o igual a 100 kW 

connectades directament a una xarxa de tensió menor de 1kV, és a dir en BT, queden 

excloses del règim d'autorització administrativa prèvia i de construcció.  

C.7   Certificats d’instal·lació i/o certificats fi d’obra  

Una vegada realitzada la instal·lació, si la connexió s'ha realitzat en BT i la potència de la 

instal·lació és menor o igual a 10 kW, la certificació del final de l'obra es realitza mitjançant la 

presentació davant l'òrgan corresponent de la comunitat autònoma del certificat d'instal·lació. 

Aquest certificat ha d'estar emplenat i signat per l'instal·lador electricista categoria 

especialista, tal com es contempla la ITC-BT-03 del REBT i segons el procediment que 

existeixi en la comunitat autònoma. En cas que la connexió s'hagi realitzat en BT, però la 

potència sigui superior a 10 kW, a més del certificat d'instal·lació del REBT serà necessari 

disposar d'un certificat final d'obra signat pel tècnic competent que certifiqui que la instal·lació 

s'ha realitzat d'acord amb el projecte tècnic de la instal·lació, tal com indica la ITC-BT-04. 

 

C.8   Inspecció inicial i inspeccions periòdiques  

En les instal·lacions executades a l'empara del REBT, és a dir, instal·lacions connectades en 

BT i amb potència menor o igual a 100 kW, en principi no seria necessari passar un tràmit 

d'inspecció inicial per part d'un Organisme de Control Autoritzat (OCA), ja que no s'obliga a 

això en la ITC-*BT-05 sobre verificacions i inspeccions del REBT. No obstant això, s'aconsella 

consultar amb la comunitat autònoma corresponent lloc que habitualment les comunitats 

autònomes exigeixen a totes les instal·lacions dur a terme aquest tràmit d'inspecció a través 

d'una OCA prèviament a la tramitació del certificat d'instal·lació.  

 

C.9   Autorització d’explotació 

En general, es tracta d'un tràmit autonòmic, excepte quan, igual que en matèria d'autorització 

administrativa prèvia i de construcció, la instal·lació afecti l'àmbit territorial de més d'una 
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Comunitat Autònoma, la instal·lació compti amb una potència instal·lada superior a 50 MW o 

estigui situada en el mar territorial, en aquest cas serà competent la Direcció General de 

Política Energètica i Mines (DGPEM). S'aconsella fer la consulta a la comunitat autònoma 

implicada o, si escau, a la DGPEM.  

 

C.10   Contracte d’accés per a la instal·lació d’autoconsum 

Les instal·lacions en autoconsum amb excedents a través de xarxa interior de qualsevol 

potència i amb connexió tant en BT com AT, no requereixen subscriure un contracte específic 

d'accés i connexió amb la companyia distribuïdora, excepte si resultés necessari realitzar un 

contracte de subministrament per a serveis auxiliars de producció.  

 

C.11   Contracte de subministrament d’energia per als serveis auxiliars 

Si els serveis auxiliars es consideren menyspreables, no és necessari subscriure un contracte 

de subministrament específic per al consum d'aquests serveis; aquesta situació es donarà en 

els casos en què es compleixin TOTES aquestes condicions: - Instal·lacions pròximes en 

xarxa interior. - Potència d'instal·lació menor de 100 kW per a qualsevol modalitat 

d'autoconsum. - En còmput anual, l'energia consumida per aquests serveis auxiliars sigui 

inferior a l'1% de l'energia neta generada per la instal·lació.  

 

C.12   Llicencia d’activitat 

Les instal·lacions en autoconsum amb excedents acolliments a compensació, si realitzen 

activitat econòmica ja que poden vendre l'energia sobrant al mercat. En aquest cas el tràmit 

podria seria necessari. Per tant, és convenient consultar amb l'Ajuntament particular la 

necessitat d'aquest tràmit.  

 

C.13   Contracte de compensació d’excedents 

En el cas de les instal·lacions en autoconsum amb excedents acolliments a compensació, 

haurà de subscriure's un contracte de compensació d'excedents entre el productor i el 

consumidor associat per a la compensació simplificada entre els dèficits dels seus consums i 

la totalitat dels excedents de les seves instal·lacions de generació associades. Aquest 

contracte serà necessari en tots els casos, encara que productor i consumidor siguin la 
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mateixa persona física o jurídica. Per a l'aplicació del mecanisme de compensació, cada 

consumidor haurà de remetre a l'empresa distribuïdora, directament o a través de la 

comercialitzadora, un escrit sol·licitant l'aplicació del sistema de compensació. En el cas dels 

autoconsums col·lectius a més haurà d'adjuntar-se l'acord adoptat entre tots els consumidors 

associats i s'haurà de tenir en compte el repartiment d'energia acordat perquè sigui coherent 

amb el contracte de compensació d'excedents.  

 

C.14   Inspecció en el registre autonòmic d’autoconsum 

Els titulars de les instal·lacions en autoconsum amb excedents amb potència menor o igual a 

100 kW i connectades a BT, es troben exempts de realitzar el tràmit d'inscripció. Les 

instal·lacions en autoconsum amb excedents amb potència superior a 100 kW i connectades 

a BT i les instal·lacions en autoconsum amb excedents connectades en AT de qualsevol 

potència, si hauran de realitzar el tràmit d'inscripció en el registre autonòmic d'autoconsum 

segons els procediments de cada comunitat autònoma.  

 

C.15   Inspecció en el registre administratiu d’autoconsum d’energia elèctrica 

Totes les instal·lacions d'autoconsum amb excedents hauran d'estar inscrites en el registre 

administratiu d'autoconsum d'energia elèctrica però aquest pas no suposa cap càrrega 

administrativa addicional per als autoconsumidores ja que és un procediment entre 

administracions. El Ministeri nodrirà el seu registre administratiu d'autoconsum a partir de la 

informació remesa per les comunitats autònomes. El registre és telemàtic, d'accés gratuït i 

declaratiu.  

 

C.16   Inspecció en el registre de productes d’energia elèctrica (RAIPE) 

Els titulars d'instal·lacions en autoconsum amb excedents de potència igual o inferior a 100 

kW no requereixen realitzar el tràmit d'inscripció en RAIPRE. Serà la Direcció General de 

Política Energètica i Mines del Ministeri competent en matèria d'energia qui realitzi la inscripció 

a partir de la informació procedent del registre administratiu d'autoconsum. Les instal·lacions 

en autoconsum amb excedents de potència superior a 100kW si han de sol·licitar la seva 

inscripció en RAIPRE.  
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C.17   Contracte de venda d’energia  

Les instal·lacions amb excedents acolliments a compensació hauran de formalitzar un acord 

de representació en el mercat amb alguna de les companyies comercialitzadores per a la 

venda d'energia i complir amb les obligacions fiscals i tributàries que es desprenguin d'aquesta 

activitat econòmica. Existeix la possibilitat que les instal·lacions amb excedents embenen 

directament en el mercat elèctric, per a això hauran de donar-se d'alta com a subjectes de 

mercat generadors, per a això hauran de realitzar els tràmits pertinents exigits per l'operador 

del mercat. 
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D PROGRAMARI PVSYST 

Per tal de comprovar els càlculs realitzats, s’ha realitzat una simulació amb el programa 

PVSYST. Aquest software realitza simulacions de funcionament de sistemes fotovoltaics 

connectats a xarxa, permetent importar una base de dades de radiació i condicions climàtiques 

externa, de manera que s’utilitzen les dades de PVGIS. 

 

 

Figura 31. Paràmetres de la simulació utilitzats. 
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Figura 32. Característiques del generador fotovoltaic. 

 

 
Figura 33. Pèrdues de la instal·lació fotovoltaica. 
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Figura 34. Definició d’ombres. 
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Figura 35. Resultats principals de la producció fotovoltaica. 
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Figura 36. Diagrama de pèrdues de la instal·lació. 
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Figura 37. Emissions de CO2 
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