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1. INTRODUCCIÓ 

La finalitat d’aquest projecte es la descripció, disseny i càlcul dels elements necessaris per la 

realització de la instal·lació solar fotovoltaica connectada a la xara per autoconsum de l´Escola 

Universitària de la salut i l’esport (EUSES), amb la finalitat de cobrir part de l’energia elèctrica 

consumida i reduir el cost de la factura anual del consum energètic.  

 

També s´ha realitzat un estudi econòmic, per determinar la viabilitat de la instal·lació solar 

fotovoltaica. 

 

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. 

 

La instal·lació fotovoltaica es considerarà una instal·lació de la modalitat tipus 2, amb el nou 

Real Decret 244/2019, de 5 d’abril, aquestes instal·lacions son mes rentables que les 

instal·lacions solars d’autoconsum que s’estaven realitzant abans de la publicació d’aquest 

Real Decret, ja que eren sistemes d’injecció 0, i no s’aprofitava tota l’energia produïda. 

 

La instal·lació solar fotovoltaica s’ha dissenyat amb l’objectiu d´aprofitar el màxim l’energia 

elèctrica generada de forma renovable i la generació que no s’autoconsumeixi s’abocarà a la 

xarxa de distribució. 
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2. DISSENY DE LA INSTALACIÓ FOTOVOLTAICA 

Per el disseny del present projecte s’han realitzats els càlculs seguint en tot moment el 

reglament elèctric de baixa tensió i les especificacions indicades en el plec de condicions 

tècniques d’instal·lacions connectades a xarxa realitzat per l´IDAE.   

Per realitzar aquest projecte, primer de tot s’han obtingut les dades de radiació solar per la 

ubicació de la instal·lació, aquestes s’han obtingut utilitzant el programa de simulació PVsyst, 

que utilitza la base de dades meteorològiques del PVGIS.  

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 per instal·lar el 

generador fotovoltaic.  

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

2.261 m², s’ha analitzat la zona de la planta coberta per determinar el màxim de mòduls 

fotovoltaics possibles a instal·lar, amb un màxim de 216 mòduls. Aquests s’alinearan amb la 

coberta plana per una major integració arquitectònica, orientats sud amb un azimut de -11° i 

una inclinació de 15°. Aquest generador fotovoltaic es connecta a 2 inversors fotovoltaics de 

25 kW de potència nominal cada un, a cada inversor es connecten 6 strings de 18 panells 

cadascun, cada inversor disposa de dos entrades MPPT.  

Finalment, els inversors s’interconnectaran a la xarxa interior elèctrica de baixa tensió, amb la 

finalitat d’auto consumir l’electricitat generada amb abocament d‘excedents a la xarxa de 

distribució.  

Per el dimensionament del cablejat, s´ha tingut en compte el criteri de caiguda de tensió 

màxima i el d’intensitat admissible segons la ITC-BT 19, aplicant els respectius coeficients de 

correcció per temperatura i segons el tipus de muntatge. 

S’han instal·lat totes les proteccions obligatòries que estableix el REBT, tant en el tram de CC 

com de CA.  Entre els mòduls i l’inversor s’interposa una caixa de protecció de CC  que 

incorpora un descarregador de sobretensions ,fusibles per protegir a la sortida de cada string 

i un interruptor seccionador per cada entra MPPT del inversor.  Entre l’inversor i la connexió 

amb la xarxa interna de BT de consum, s’interposa la caixa de protecció de CA, que incorpora  

magnetotèrmics i un descarregador de sobretensions. 
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Els mòduls fotovoltaics van subjectats sobre una estructura d’alumini amb inclinació 15°. 

Mitjançant el programa de càlcul i disseny de K2 System, s´ha  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. 

Finalment, s´ha calcula la producció elèctrica anual, mitjançant el mètode del plec de 

condicions tècniques d’instal·lacions connectades a xarxa de l´IDAE i el programa de càlcul i 

de simulació PVsyst. S´ha obtingut una producció anual de 82,47 MWh.i 85,7 MWh 

respectivament. De l’energia produïda per la instal·lació fotovoltaica amb PVsyst, 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. 
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3. ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMICA 

Per fer l’estudi de viabilitat econòmica s´ha tingut 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 tingut en compte les factures de consum elèctric durant 

l’any 2019, la producció energètica generada per la instal·lació solar fotovoltaica i el cost de 

la instal·lació solar fotovoltaica. 

Un cop obtingudes aquestes dades s´ha realitzat l’estudi de viabilitat econòmica. Per fer-ho, 

s´han utilitzat els càlculs de l’estalvi per l’energia consumida, en la reducció de la potencia 

contractada, els ingressos per la venda d’excedents, els costos de mantinent, i assegurança 

de la instal·lació, període de recuperació (PR), i també el VAN i el TIR.  

S’ha creat una taula Excel amb les dades anteriors per la previsió econòmica del projecte 

durant els pròxims 25 anys.  

Un cop calculat tots el valors anteriors, s’ha pogut determinar que la instal·lació solar 

fotovoltaica es rendible, amb un període de retorn de la inversió en cinc anys.  

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 %. 
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4. CONCLUSIONS 

Un cop realitzat el projecte, senten que s’ha descrit adequadament i en profunditat per la seva 

correcta execució, generant una energia neta i sostenible com es l’energia solar fotovoltaica.  

La instal·lació solar fotovoltaica connectada a xarxa per autoconsum amb excedent 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. 

L’aspecte econòmic es un dels punts mes important a tenir compte en les instal·lacions solar 

fotovoltaiques. 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 €. 

És de destacar la gran fiabilitat i la llarga duració dels sistemes fotovoltaics, essent 

instal·lacions que gairebé no requereixen manteniment i presenten una raonable simplicitat 

en la seva instal·lació. 

 

 

 


