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2 Estudi Energètic 

2.1 Paràmetres d’irradiació 

 Per a conèixer l'aprofitament òptim de la instal·lació abans es fa un estudi dels paràmetres 

d'irradiació i temperatures en la zona a on anirà situat el parc fotovoltaic. Amb el suport del 

software del PVGIS Solar irradiation data utility, s’obtenen com resultat els següents valors: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura2.1.1:dades d’irradiació i temperatura a Manacor. Font: PVGIS 

D’aquestes dades se n’extreu que la inclinació òptima és de 34º. Hi ha representades les 

irradiacions que es rebrien amb una inclinació de 0º i 90º, per poder-les comparar amb la 

irradiació rebuda amb la inclinació òptima de 34º. Aquest valor serà imprescindible per a 

conèixer l’energia produïda. A la figura de sota es representa la variació de la inclinació 

òptima al llarg de l’any: 

Mes 

Irradiació diària [W·h/m2] 
Inclinació 

òptima [º] 

Temperatura 

mitja 

diürna [ºC] 
0º 90º Angle òptim 

Gener 2055 3369 3370 62 12.2 

Febrer 2758 3432 3912 54 12.3 

Març 4012 3600 4948 42 14.3 

Abril 5131 3111 5497 26 16.3 

Maig 6204 2685 6013 13 19.8 

Juny 6769 2426 6277 7 24.0 

Juliol 6758 2594 6409 10 26.5 

Agost 5968 3127 6182 22 27.0 

Setembre 4700 3692 5551 37 24.0 

Octubre 3467 3965 4767 50 21.2 

Novembre 2245 3393 3519 60 16.2 

Desembre 1815 3198 3096 64 13.3 

Any 4332 3215 4968 34 18.9 
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Figura 2.1.2: angle òptim d’inclinació del mòdul. Font: PVGIS 

L’azimut òptim dels mòduls és de 0º, és a dir orientats al sud. 

2.2 Pèrdues al sistema fotovoltaic 

2.2.1 Pèrdues per temperatura  

Quan una cèl·lula fotovoltaica és il· luminada pel Sol, lògicament s’escalfa. L’eficiència de les 

cèl·lules disminueix quan augmenta la temperatura degut, sobretot, a la disminució que pateix 

la VOC. Mentre la densitat de corrent de curtcircuit és pràcticament insensible als efectes de la 

temperatura (augmenta lleugerament). Per poder conèixer els límits als qual estan subjectes 

els mòduls fotovoltaics, i poder dimensionar millor el parc, es necessita saber la temperatura 

màxima a la qual arribaran a treballar. 

 

Figura 2.2.1.1: variació de la corba I-V amb l’augment de temperatura 

Els paràmetres característics del mòdul fotovoltaic vénen definits en les condicions estàndard 

de mesura, però l’experiència mostra que poques vegades els mòduls operen en aquestes 

condicions. El nivell d’irradiància de 1000 W/m2 al que es pot arribar al migdia, els mòduls 

operen a més de 25ºC, a no ser que sigui un dia clar d’hivern. 
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Irradiància 1000 W/m2 

Distribució espectral AM 1.5G 

Temperatura de cèl·lula 25ºC 

Incidència normal 

Figura 2.2.1.2: Condicions Estàndard de Mesura 

Per aquest motiu es defineixen a més, unes altres condicions que pretenen representar el 

comportament del mòduls d’una manera més realista. Aquestes condicions es coneixen com a 

Condicions Nominals d’Operació:  

Irradiància 800 W/m2 

Velocitat del vent 1 m/s 

Temperatura de cèl·lula NOCT 

Temperatura ambient 20ºC 

Figura 2.2.1.3: Condicions Nominals d’Operació 

A on la NOCT es defineix com la Temperatura Nominal d’Operació de la Cèl·lula, i 

representa la temperatura a la que arribarien les cèl·lules per a un nivell d’irradiància de 800 

W/m2, temperatura ambient de 20ºC, velocitat del vent de 1 m/s i incidència normal.  

La temperatura de treball de la cèl·lula, o del mòdul, es troba amb la NOCT a partir de la 

fórmula: 

Tc=Tamb+ NOCT-20
800 ∙E                                       (Eq. 2.2.1.1) 

Càlcul de la NOCT 

Per realitzar el càlcul abans plantejat, és necessari saber el valor de la NOCT. La norma UNE-

EN 61215 de 1997, presenta dos mètodes diferents per al seu càlcul, però ambdós mètodes 

consisteixen en muntatges complicats amb aparells de gran precisió. Per aquest motiu es 

prendrà un valor contrastat per diversos fabricants, els quals donen un valor de 47ºC per als 

mòduls de Silici policristal·lí. 

Tornant a les pèrdues, es sap que és durant les hores del migdia solar quan els mòduls 

fotovoltaics produeixen més energia degut a que les condicions són millors (irradiància més 

elevada i la incidència s’aproxima més a una direcció normal al mòdul), però també és durant 

el migdia quan s’assoleixen les temperatures més elevades, i aquest fet resta eficiència a les 

cèl·lules fotovoltaiques. Es prendrà com a vàlid que la pèrdua de potencia es pot calcular amb 
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la temperatura i irradiància mitjanes del migdia, a cada mes de l’any. Primer es trobarà la 

temperatura de treball com s’ha indicat, amb l’equació (Eq. 2.2.1.1) i després amb el 

coeficient de temperatura de potència del mòdul (-0,44%/K) es trobaran les pèrdues. 

Mes Tªamb [ºC] Irradiància [W/m2] Tªc [ºC] Pèrdua P [%] 

Gener 14,1 538 32,3 3,19 

Febrer 14,4 572 33,7 3,83 

Març 16,4 678 39,3 6,28 

Abril 18,2 703 41,9 7,45 

Maig 22,6 739 47,5 9,92 

Juny 27,9 777 54,1 12,81 

Juliol 32,1 809 59,4 15,14 

Agost 30,1 805 57,3 14,20 

Setembre 25,9 755 51,4 11,61 

Octubre 23 678 45,9 9,19 

Novembre 18,1 536 36,2 4,92 

Desembre 15,1 503 32,1 3,11 

Figura 2.2.1.4: Pèrdua per temperatura. Fonts: PVGIS, ElTemps IB3. 

2.2.2 Pèrdues per dispersió de la potència nominal 

Tot i que els mòduls fotovoltaics es produeixen mitjançant un procés industrial, no són tots 

idèntics, ja que es componen de cèl·lules i aquestes tampoc són idèntiques les unes a les 

altres. Això implica que el valor de la potència que pot entregar un mòdul de forma 

individual, referida a les condicions estàndard de mesura (STC) presenta una distorsió. En el 

cas dels mòduls escollits, el fabricant garanteix un marge de ±3% la potència nominal. No 

obstant, és d’esperar que en moltes ocasions el valor de la potència certificada es trobi dintre 

dels límits inferiors del marge, per aquest motiu es prendran unes pèrdues mitjanes de 

dispersió de 2%.  

2.2.3 Pèrdues per mismatch 

També conegudes com a pèrdues per connexionat. Com s’ha vist, els mòduls fotovoltaics 

d’una mateixa sèrie presentaran una potència lleugerament diferent. Les pèrdues per 

mismatch són pèrdues energètiques causades al realitzar la connexió entre mòduls amb distint 

valor de potència. El que succeeix és que quan es connecten un conjunt de mòduls en sèrie, es 

produirà una limitació sobre el corrent de la sèrie, ja que el mòdul que tingui una menor 
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potència no permetrà que hi circulin més ampers dels que ell pugui donar. De la mateixa 

manera, quan es realitza una connexió en paral·lel de distints mòduls, el que tingui menor 

potència limitarà la tensió màxima del conjunt. Un manera de minimitzar aquestes pèrdues és 

agrupar els mòduls segons la seva potència (cada mòdul porta un certificat individual). En cas 

de realitzar aquesta pre-classificació aquestes pèrdues estan al rang del 1% al 4%. S’ha 

considerat agafar un valor del 3%. 

Les pèrdues per mismatch i les pèrdues per dispersió de la potència nominal dels mòduls estan 

íntimament lligades, i normalment la seva suma arriba al valor del 5% com és aquest cas. 

2.2.4 Pèrdues per ombres al generador 

Les ombres ocasionades sobre les estructures dels mòduls, seran les produïdes per les 

mateixes estructures situades al davant. Amb el càlcul de la distància entre files consecutives 

d’estructures es pretén minimitzar al màxim les ombres, però perquè aquestes fossin nul·les es 

necessitaria una superfície de terreny massa extensa. Per aquest motiu es calcularan les 

pèrdues ocasionades per les ombres. 

Per al càlcul de les pèrdues es considerarà: 

1. Que totes les files d’estructures pateixen les ombres d’una fila anterior a ella. 

2. Que les files d’estructures són contínues (entre grups d’estructures no hi ha espais 

buits) i infinites. Això implica un angle azimut de l’obstacle respecte al sud igual -90º 

i +90º. 

3. Que els mòduls situats a la fila mes baixa de l’estructura no reben les mateixes ombres 

que els de la segona fila, i així successivament fins a la quarta fila. 

Amb aquestes tres consideracions es podrà considerar que el càlcul de dites pèrdues serà prou 

acurat i precís. En base a la tercera consideració, anem a calcular l’angle d’incidència de les 

ombres a cada una de les quatre files de mòduls de l’estructura. L’angle es prendrà de des del 

punt més alt de l’estructura anterior al punt central del mòdul. A la figura següent es mostra 

de manera simple el càlcul d’aquests angles: 
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Fila Angle 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

Figura 2.2.4.1: càlcul dels angles d’incidència de les ombres 

Amb els angles obtinguts, i sabent que l’angle azimut considerat és de -90º, +90º 

(consideració nº 2), tot i que a partir de 90º no té sentit perquè la radiació ens arriba des de el 

darrere, ja es poden dibuixar els perfils dels obstacles per cada fila de mòduls de l’estructura a 

sobre d’un gràfic de les trajectòries del Sol. A la següent figura es mostren els diferents perfils 

trobats per a cada fila de mòduls: 

  



 

 

14 Projecte d'un parc solar fotovoltaic de 1 MWn a Manacor 

Fila Perfil de l’obstacle 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Figura 2.2.4.2: perfils dels obstacles. 
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Cadascuna de les porcions del gràfic de les trajectòries del Sol representa el recorregut de 

l’astre en un cert període de temps (una hora al llarg de diversos dies) i té, per tant, una 

determinada contribució a la irradiació solar global anual que incideix sobre la superfície 

d'estudi. Així, el fet que un obstacle cobreixi una de les porcions suposa una certa pèrdua 

d'irradiació, en particular aquella que resulti interceptada per l'obstacle. Per cada inclinació 

del mòdul i l’angle azimut d’aquest hi ha una taula que avalua la contribució de cada porció 

del gràfic. A partir de les contribucions de cada porció total o parcialment oculta pel perfil 

d’obstacles, es determinen les pèrdues. La taula que es presenta a sota és per una inclinació de 

35º, la qual només difereix en un grau de la inclinació real dels mòduls, per tant es prendrà 

com a vàlida. 

 

Figura 2.2.4.3: percentatge d’irradiació solar global anual de cada porció 

 

Fila Càlcul de les pèrdues Pèrdues 

1 
≈ (A5+A6)·½+A7+A8+A9+A10+ (B7+B8)·½+B9+B10+B11+B12+ 

+(C9+C10)·¾+C11+C12+ (D9+D10+D11+D12)·¼+D13+D14 = 
7,93% 

2 
≈ (A7+A8)·½+A9+A10+ ( B9+B10)·½+B11+B12+ (C11+C12)·¾+ 

+(D11+D12)·¼ +D13+D14 = 
2,51% 

3 ≈ (A9+A10)· ¼+ ( B11+B12)· ¼+ (C11+C12)· ¼+ (D13+D14)· ½ = 0,15% 

4 ≈ 0 0% 

mitjana  2,64% 

Figura 2.2.4.4: càlcul de les pèrdues per ombres. 
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2.2.5 Pèrdues per pols i brutícia 

Un cop el mòdul queda instal·lat a la intempèrie serà inevitable que es vagi dipositant pols i 

brutícia sobre la seva superfície. Suposant que aquesta deposició de brutícia fos uniforme 

sobre la superfície, es tindria una disminució de la potència que aportaria el mòdul. Els valors 

típics anuals en localitzacions on el grau de brutícia és elevat, és inferior al 4%. Tenint en 

compte que a l’indret on estarà ubicat el parc no hi ha fonts de brutícia o pols com puguin ser 

canteres de pedres o graveres, i que les precipitacions al llarg de l’any són freqüents, es 

suposarà un valor de pèrdues del 1%. 

En aquestes pèrdues no es tenen en compte els possibles punts de brutícia localitzada (com 

puguin ser els excrements de les aus) 

2.2.6 Pèrdues angulars 

Les pèrdues angulars, o per reflectància angular, es donen sobre el vidre i la superfície dels 

mòduls. Poden menysprear-se al migdia solar (± 2 h), amb atmosfera clara o quan es treballa 

amb seguidors solars a 2 eixos. El seu valor és més elevat a l'hivern que a l'estiu i també per a 

localitats de major latitud. El seu valor acostuma a ser del 3%. 

2.2.7 Pèrdues espectrals 

Les condicions estàndard en les que s’analitza al mòdul assumeixen que l’espectre és 

estàndard AM 1,5G. A les condicions reals l’espectre no és estàndard durant tot el temps 

d’exposició. La cèl·lula és espectralment selectiva (el corrent generat és distint per a cada 

longitud d’ona de l’espectre solar de la radiació incident). L’efecte espectral pot fer variar la 

potència en un marge d’un 1%. 

2.2.8 Pèrdues pel rendiment de l’inversor 

Segons el fabricant, l’inversor té una eficiència màxima del 97,6%. Aquest valor és com el 

seu nom indica, en les millors condicions de treball possibles. Per aquest motiu, les pèrdues a 

considerar per part de l’inversor no seran del 2,4%, sinó que seran una mica majors. Es 

consideraran del 3%. 

2.2.9 Pèrdues pel rendiment del sistema MPPT 

El punt de màxima potència canvia amb les condicions ambientals (irradiància i temperatura). 

El dispositiu de seguiment (MPPT) funciona mitjançant uns algoritmes de control. En 

condicions normals d’operació es produiran interferències sobre la potència produïda pel 

generador. Per exemple, la presència d’ombres o l’aparició de brutícia provocarà escalons a la 
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corba I-V de la cèl·lula, i per tant del generador, i per això l’inversor passarà a operar en un 

punt que no és el de màxima potència. Els valors típics indiquen pèrdues del 4%. 

2.2.10 Pèrdues pel rendiment del transformador 

El transformador és una altra font de pèrdues. Es sap que treballarà amb un factor de potència 

molt proper a 1, ja que l’inversor garanteix un cosφ = 1 a la sortida. També es sap que 

treballarà habitualment amb una càrrega propera al 80%. El fabricant del transformador indica 

que, per una càrrega del 75%, té un rendiment del 99%, i per una càrrega del 100%, el 

rendiment és del 98,8%. Es prendran, per tant, unes pèrdues del 1%. 

2.2.11 Pèrdues per caigudes òhmiques al cablejat 

Tant a la zona de corrent continu com a la part de corrent altern de la instal·lació es 

produeixen unes pèrdues energètiques originades per caigudes de tensió quan un determinat 

corrent circula per un conductor d’un determinat material, secció i longitud. 

Aquestes caigudes de tensió han estat calculades amb les dades que es proporcionen a 

l’apartat 8 d’aquest mateix Annex, corresponent al càlcul del cablejat de BT. Es pot 

considerar que la cdt a la part se corrent continu és del 1,5%. 

Pel que respecta a les caigudes de tensió a la part de corrent altern, segons el que es pot 

consultar a l’apartat 8.2 d’aquest Annex A, una par té un 1,33% i l’altra un 1,84%. Com que 

es supossa que les dues parts treballaran igual, podem considerar en aquest cas que les 

pèrdues per caigudes òhmiques al cablejat d’alterna de BT és la mitjana del valor de les dues 

parts, és a dir: 1,58%. 

2.2.12 Pèrdues per explotació i manteniment 

Durant l’operació de un camp fotovoltaic és necessari realitzar una sèrie de treballs 

relacionats amb el manteniment preventiu de la instal·lació. Aquests treballs poden, en 

ocasions, implicar l’aturada de certs elements bàsics en la generació d’electricitat. Com més 

temps estigui parat l’equip, majors seran les pèrdues del sistema. De la mateixa manera, es 

produiran averies que també minvaran el temps de producció d’energia. En principi a aquest 

tipus de pèrdues se li assignarà un valor d’un 1%. 

2.3 Performance Ratio 

El Performance Ratio (PR) és el factor de rendiment global del sistema en el que es tenen en 

compte les pèrdues energètiques associades a tots els factors que s’acaben d’analitzar. El PR 

s’obté com el producte de tots els valors obtinguts per a cada tipus de pèrdua. Aquest rati 
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avalua l’eficiència de la transformació de l’energia. A l’haver-hi les pèrdues per temperatura, 

que depenen fortament de l’època de l’any, es calcularà un PR per a cada mes. 
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Gener 3,19 2 3 2,64 1 3 1 3 4 1 3,08 1 75,35 

Febrer 3,83 2 3 2,64 1 3 1 3 4 1 3,08 1 74,85 

Març 6,28 2 3 2,64 1 3 1 3 4 1 3,08 1 72,94 

Abril 7,45 2 3 2,64 1 3 1 3 4 1 3,08 1 72,03 

Maig 9,92 2 3 2,64 1 3 1 3 4 1 3,08 1 70,11 

Juny 12,81 2 3 2,64 1 3 1 3 4 1 3,08 1 67,86 

Juliol 15,14 2 3 2,64 1 3 1 3 4 1 3,08 1 66,05 

Agost 14,20 2 3 2,64 1 3 1 3 4 1 3,08 1 66,78 

Setembre 11,61 2 3 2,64 1 3 1 3 4 1 3,08 1 68,79 

Octubre 9,19 2 3 2,64 1 3 1 3 4 1 3,08 1 70,68 

Novembre 4,92 2 3 2,64 1 3 1 3 4 1 3,08 1 74,00 

Desembre 3,11 2 3 2,64 1 3 1 3 4 1 3,08 1 75,41 

Figura 2.3.1: càlcul del PR mensual. 

2.4 Producció estimada 

Per a conèixer l’energia entregada a la xarxa es calcularà mitjançant l’equació: 

Ep= Gdm�α,β�∙Pmp∙PR
GCEM                                              (Eq. 2.4.1) 

A on: 

Ep = energia abocada a la xarxa. [kWh/dia]. 

Gdm(α,β) = valor mig mensual i anual de la irradiació diària sobre el pla del generador. El 

paràmetre α representa l’azimut (0º), i β la inclinació del mòdul (34º). [kWh/(m2·dia)]. 

Pmp = potència pic del generador fotovoltaic = 1161,6 kW. 
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PR = Performance Ratio. 

GCEM = 1 kW/m2. 

Mes 
Gdm(0º,34º)  

[kWh/(dia·m
2
)] 

Pmp [kW] PR [%] Ep [kWh/dia] 

Gener 3,37 1161,6 75,35 2949,65 

Febrer 3,912 1161,6 74,85 3401,32 

Març 4,948 1161,6 72,94 4192,30 

Abril  5,497 1161,6 72,03 4599,34 

Maig 6,013 1161,6 70,11 4896,97 

Juny 6,277 1161,6 67,86 4947,92 

Juliol 6,409 1161,6 66,05 4917,22 

Agost 6,182 1161,6 66,78 4795,48 

Setembre 5,551 1161,6 68,79 4435,61 

Octubre 4,767 1161,6 70,68 3913,80 

Novembre 3,519 1161,6 74 3024,88 

Desembre 3,096 1161,6 75,41 2711,98 

Figura 2.4.1: càlcul de l’energia abocada a la xarxa. 
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3 Seguidors solars vs estructures fixes 
Existeixen dos sistemes de suport per als panells solars, els fixos i els mòbils. Els sistemes 

fixos són estructures metàl·liques sense moviment, que s'orienten idealment cap al sud 

(encara que una variació en el azimut de +/- 10º no implica una gran variació en el rendiment) 

i amb una inclinació fixa que dóna el millor rendiment possible al llarg de tot l'any. 

Els sistemes mòbils munten els panells sobre una estructura que al seu torn està muntada 

sobre un mecanisme, idealment de 2 eixos, que és capaç de seguir el moviment del sol durant 

el dia i a més és capaç de canviar el seu angle d'inclinació cada dia, seguint la variació de la 

declinació del sol. Aquests sistemes són capaços d'incrementar el rendiment de la instal·lació 

fins a un 40% anual en els cassos més favorables. A la Figura 3.1 es mostra una comparativa 

entre la hipotètica producció en aquest parc d’un sistema de seguidors i un sistema 

d’estructures fixes, suposant unes pèrdues constants del 25%. Amb aquesta taula es tindrà una 

idea sobre el potencial increment de producció. 

 
Sistema fix. 

Inclinació = 34º, azimut = 0º 
Seguidors de dos eixos 

Mes 
Producció 

mensual (kWh) 

Producció 

diària (kWh) 

Producció 

mensual (kWh) 

Producció 

diària (kWh) 

Gener 83928 2707 106738 3443 

Febrer 87302 3118 109127 3897 

Març 120533 3888 153070 4938 

Abril 127873 4262 168911 5630 

Maig 142425 4594 199496 6435 

Juny 141781 4726 203912 6797 

Juliol 148261 4783 211547 6824 

Agost 142892 4609 193140 6230 

Setembre 125988 4200 163195 5440 

Octubre 113447 3660 145053 4679 

Novembre 83207 2774 105706 3524 

Desembre 76894 2480 98044 3163 

Mitja anual 116211 3821 154828 5090 

Producció total 

anual (kWh) 
1394530 1857938 

Figura 3.1: comparativa producció estructures fixes vs seguidors dos eixos. Font: PVGIS 
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Com es veu, en aquest cas l’increment de l’energia produïda és aproximadament del 25%. A 

banda d’aquest increment de producció per part dels seguidors, també es millora la 

productivitat degut a que les pèrdues per efecte angular passen d’un 3% a un 1%, ja que la 

incidència dels rajos solars és normal al mòdul fotovoltaic. Les pèrdues per pols i brutícia 

també es veuen reduïdes degut al propi moviment de l’estructura.  No obstant això aquest 

tipus d'instal·lació té diversos inconvenients: 

• Requereixen d'un major espai (aproximadament 2,5 vegades més) que una instal·lació 

fixa. Això és a causa de les ombres que genera la superfície en el moviment de seguiment 

del Sol. Si es vol realment obtenir l'augment de rendiment que ens donen els seguidors, 

han de separar-se entre si una distància mínima, tant en l'adreça Nord - Sud (també és 

obligatori en la instal·lació fixa) com en l'adreça Est - Oest (en la instal·lació fixa aquest 

espai no és necessari). 

• Requereixen de manteniment i existeix la probabilitat d'avaries en els mecanismes, la 

qual cosa fa que el seu rendiment sigui menor al teòric. En una zona com Mallorca, la 

qual el CTE DB-SE AE classifica dins la zona C (valor bàsic de la velocitat del vent alt), 

la probabilitat d'avaries es multiplica. Els seguidors disposen d’un sistema de seguretat 

que els posa en posició paral·lela al sòl una vegada sobrepassada una certa força de vent. 

Aquest fet fa que el seu rendiment anual disminueixi en una zona de vents forts. 

• L'impacte visual és important, no tenint bona acceptació per part de molts ajuntaments. El 

preu final de la instal·lació es veu incrementat en un 20% aproximadament. 

Sospesant els avantatges i desavantatges, la decisió final és la d’instal·lar un sistema de suport 

fix, construït en estructura metàl·lica que garanteix una vida de, com a mínim, 25 anys a la 

intempèrie.  
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4 Càlcul de la configuració del parc fotovoltaic 

4.1 Càlcul de la Temperatura màxima de treball 

Amb l’equació (Eq. 2.2.1.1) vista a l’apartat de les pèrdues per temperatura, es pot conèixer 

quina serà la màxima temperatura a la que treballarà el mòdul si a la temperatura ambient se li 

dóna el valor de la temperatura més alta mesurada a Manacor. D’aquesta manera es pot 

dimensionar el parc fotovoltaic amb més exactitud. 

Sabent que la màxima temperatura registrada a l’Aeroport de Son Sant Joan, a Palma de 

Mallorca és de 40ºC [Agencia Estatal de Meteorología], registrada en un mes de Juliol. Es 

pren aquesta mateixa temperatura per a Manacor, ja que no hi ha observatori climatològic. La 

irradiància màxima per al mes de Juliol, a les 12 del migdia amb el cel clar, segons indica el 

PVGIS és de 947 W/m2. Així doncs es té: 

Tmàxima=40+ 47-20
800 ∙947≅72 ºC                                       (Eq. 4.1.1) 

4.2 Càlcul del nombre de mòduls 

Per tal de fer els càlculs sobre l’associació sèrie-paral·lel dels mòduls, és convenient tenir 

present les característiques tècniques tant de l’inversor com del mòdul fotovoltaic. Per aquest 

motiu a continuació es presenten ambdues: 

Característiques tècniques de l’inversor  

E
nt

ra
da

 

D
C

 

Rang de tensió 405 – 750 VDC 

Màxima tensió 900 VDC 

Màxim corrent 1429 A 

S
or

tid
a 

A
C

 

Potència nominal 500 kW 

Potència màxima 550 kW 

Corrent màxim 1443 A 

Tensió nominal 3 x 220 VAC 

Freqüència nominal 50/60 Hz 

Distorsió harmònica <3% (THD) 

Cosinus de phi 1 

Figura 4.2.1: característiques tècniques de l’inversor Ingecon Sun 500 TL 
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Característiques tècniques del mòdul fotovoltaic 

Potència nominal PN 220 Wp 

Eficiència del mòdul η 13,41% 

Tensió nominal VMPP 28,8 V 

Corrent nominal IMPP 7,65 A 

Tensió en circuit obert VOC 36,4 V 

Corrent de curtcircuit ISC 8,3 A 

Tensió màxima VMAX 1000 V 

Coef. de temperatura de tensió de circuit obert -0,35 %/K 

Coef. de temperatura de corrent de curtcircuit 0,05 %/K 

Coef. de temperatura de potència -0,44 %/K 

Figura 4.2.2: característiques tècniques del mòdul SOLON Blue 230/07 de 220 Wp 

Tot seguit es realitza el càlcul anunciat, però es farà per un únic inversor. Llavors, un cop 

determinats tots els paràmetres s’ampliarà el resultat a tot el parc fotovoltaic. Es comença per 

calcular els valors límit de mòduls que es poden connectar en sèrie: 

Nº màxim de mòduls en sèrie per entrar al rang de l’inversor 

Vrang max inversor
VMPP mòdul

= 750 V
28,8 V =26,04 ~ 26 mòduls                        (Eq. 4.2.1) 

Nº màxim de mòduls en sèrie per la seguretat de l’inversor 

Vmax inversor
VOC mòdul

= 900 V
36,4 V =24,73 ~ 24 mòduls                           (Eq. 4.2.2) 

D’aquest dos valors trobats, es té en compte el menor. Així doncs, com a màxim podrem 

associar 24 mòduls fotovoltaics en sèrie. Anem a veure el límit inferior: 

Nº mínim de mòduls en sèrie per entrar al rang de l’inversor 

Vrang min inversor
VMPP mòdul

= 405 V
28,8 V =14,06 ~ 15 mòduls                        (Eq. 4.2.3) 

Ja es té que el nombre mínim de mòduls a connectar en sèrie és de 15. Si se’n connectessin 

menys, el valor de la tensió ja no entraria dintre del rang de l’inversor, i aquest no arribaria a 

la potència de disseny ni en les millors circumstàncies. Tot i això no s’ha d’oblidar que els 

valors facilitats pel fabricant del mòdul són per les condicions d’assaig estàndard, que 

difícilment és donaran a la intempèrie, per això, segurament no seria suficient amb aquest 15 
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mòduls trobats. Això significa que probablement amb 24 mòduls en sèrie en poques ocasions 

es sobrepassaria el valor superior del rang, però s’ha de respectar el valor de 24 per que les 

condicions es poden donar en algun moment puntual. Per aquest motiu, en un principi es pren 

el valor de 22 mòduls en sèrie. A continuació es fan les comprovacions pertinents per veure si 

aquest valor és correcte amb una irradiància de 1000 W/m2, des de el punt de vista dels límits 

de tensions: 

Tensions de treball a diferents temperatures 

• Tª = 298 K (25ºC) 

Vtreball=nºmòduls sèrie∙VMPP mòdul= 22∙28,8 =633,6 VDC             (Eq. 4.2.4) 

• Tªmax = 345 K (72ºC) 

      Vtreball=nºmòduls sèrie∙VMPP mòdul ∙ 81+ Coef.Tª VOC
100 ∙∆T=                 (Eq. 4.2.5) 

Vtreball=22∙28,8 ∙ 81+ -0,35
100 ∙>345-298?= =529,4 VDC               (Eq. 4.2.6) 

• Tªmin = 273 K (0ºC) 

      Vtreball=nºmòduls sèrie∙VMPP mòdul ∙ 81+ Coef.Tª VOC
100 ∙∆T=                 (Eq. 4.2.5) 

Vtreball=22∙28,8 ∙ 81+ -0,35
100 ∙>273-298?= =689,0 VDC               (Eq. 4.2.7) 

S’acaba de comprovar que els 22 mòduls connectats en sèrie generen unes tensions correctes 

que, en diferents temperatures extremes del propi mòdul, es troben dintre del rang de tensions 

del sistema MPPT de l’inversor (405 – 750 VDC). Ara s’ha de comprovar que a la mínima 

temperatura (273 K), la tensió generada pels mòduls en circuit obert no supera la màxima 

tensió permesa per l’inversor: 

Vtreball=nºmòduls sèrie∙VOC mòdul ∙ 81+ Coef.Tª VOC
100 ∙∆T=                   (Eq. 4.2.8) 

Vtreball=22∙36,4 ∙ 81+ -0,35
100 ∙>273-298?= =870,9 VDC                 (Eq. 4.2.9) 

Queda vist doncs, que es pot treballar perfectament amb strings formats per 22 mòduls 

fotovoltaics. Pel que respecta als càlculs acabats de realitzar, han de tenir-se en compte les 

caigudes de tensió propiciades per els díodes de bloqueig (màxim 1,55V) i les propiciades pel 

cablejat de corrent continu (un 1,5% de cdt màxima, que en valors absoluts suposa al voltant 

de 9 V). En qualsevol cas, la configuració adoptada és correcte. 
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A continuació es calcula el nombre de grups (strings) que aniran connectats en paral·lel. Amb 

aquest últim càlcul ja acabaran d’estar definits els valors del generador fotovoltaic. Es 

comença per calcular el valor límit de strings que es poden connectar en paral·lel: 

Nº màxim de strings en paral· lel per la seguretat de l’inversor 

Imax inversor
ISC mòdul

= 1429 A
8,3 A =172,17 ~ 172 strings en paral·lel                 (Eq. 4.2.10) 

Nº màxim de strings en paral· lel per respectar la PMAX  de l’inversor 

Pmax inversor
nº mòduls sèrie∙Ppic mòdul

= 550000 W
22∙220 W =113,6 ~ 113 strings en paral·lel        (Eq. 4.2.11) 

D’aquest resultat se’n pot extreure que amb una irradiació de 1000 W/m2, amb més de 113 

strings ja se n’estarien desaprofitant. Cal notar però, que no sempre es tindran uns valors 

d’irradiació tan bons, i que el rendiment dels mòduls no es mantindrà intacte amb el pas del 

temps. Partint d’aquestes dues premisses, és una bona opció instal·lar en paral·lel més de 113 

strings per, d’aquesta manera, treballar a majors potències quan d’irradiància no sigui tan 

bona, i alhora, apaivagar la pèrdua de rendiment dels mòduls i mantenir un bon rendiment de 

la instal·lació amb el pas del temps. La solució adoptada és posar-ne 120. 

 No s’ha d’oblidar que l’inversor disposa de quatre sistemes independents de MPPT, per tant 

la solució és fer quatre grups de 30 strings. Abans però, s’ha de comprovar la validesa 

d’aquesta elecció, mirant que el corrent màxim que hi haurà a l’inversor en diferents 

temperatures (amb una irradiància de 1000 W/m2) sigui menor que el que suporta.  

Comprovació de la IMAX  a diferents temperatures 

• Tª = 298 K (25ºC) 

I=nºstrings en paral·lel∙ISC mòdul= 120∙8,3 =996 A               (Eq. 4.2.12) 

• Tªmax = 345 K (72ºC) 

      I=nºstrings en paral·lel∙ISC mòdul ∙ 81+ Coef.Tª ISC
100 ∙∆T=                 (Eq. 4.2.13) 

I=120∙8,3 ∙ 81+ 0,05
100 ∙>345-298?= =1019,4 A                   (Eq. 4.2.14) 

• Tªmin = 273 K (0ºC) 

      I=nºstrings en paral·lel∙ISC mòdul ∙ 81+ Coef.Tª ISC
100 ∙∆T=                 (Eq. 4.2.13) 
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I=120∙8,3 ∙ 81+ 0,05
100 ∙>273-298?= =983,6 A                    (Eq. 4.2.15) 

Els tres valors són menors a 1429 A, per tant la solució adoptada és correcte. 

En nombres totals, el parc fotovoltaic constarà de 5280 mòduls fotovoltaics, agrupats en un 

total de 240 strings (120 per a cada inversor, que a la vegada els agrupa en quatre grups de 30 

per cada canal de MPPT), cada un dels quals estarà format per 22 mòduls connectats en sèrie. 

4.3 Càlcul de la separació entre estructures 

Per a calcular la distància entre les files de les estructures que suporten els mòduls 

fotovoltaics, primer de tot s’han de conèixer la topografia del terreny. En aquest aspecte, les 

parcel·les a les qual s’ubicarà el projecte tenen una inclinació menor al 1%. Això significa 

que a efectes pràctics, es pot considerar el terreny pla. 

 

Figura 4.3.1: separació entre estructures. Font: IDAE 

En segon lloc, el que cal saber és l’alçada que tindran les estructures, un cop muntades. 

Sabent que: 

• l’angle d’inclinació òptim és de β = 34º. 

• les dimensions del mòdul fotovoltaic són: 1000mm x 1640mm. 

• es muntaran horitzontalment en columnes de 4 mòduls, com es mostra a la Figura 

4.3.2. 
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Figura 4.3.2: muntatge dels panells sobre les estructures. Font: Aplisun Develop 

 

• el menor angle d’incidència del Sol. Es pot veure a la Figura 4.3.3. i s’obté idèntic 

resultat amb l’equació (Eq. 4.3.1), el resultat és φmin=28º. 

 

Figura 4.3.3: altitud de la trajectòria del sol. Font: http://sunbird.jrc.it 

φmin=>90º-latitut emplaçament?-23º                     (Eq. 4.3.1) 

Amb totes les dades, es troba: 

d= h
tan φmin                                                     (Eq. 4.3.2) 

 

Figura 4.3.4: paràmetres del perfil de l’estructura. 

Com que el terreny és considerat pla, l’alçada h, es troba: 
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h=b∙ sin β                                                     (Eq. 4.3.3) 

A on b, és la suma dels costats de quatre mòduls més les tres separacions entre ells, més el 

gruix del topall inferior. Sabent que tant el topall com els separadors deixen un espai de 15 

mm, i que el costat del mòdul fotovoltaic és de 1m, es té que b = 4,06 m.  

  

Figura 4.3.5: detalls del separador i del topall inferior de l’estructura. Font: Aplisun Develop 

De l’equació (Eq. 4.3.2) troba que  d = 4,27 m. Per tal d’assegurar el correcte funcionament i 

no estar massa ajustats, es col·locaran a una distància de 4,50 m. 
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5 Quadre de branca 

5.1 Díode de bloqueig 

El díode SKR 20/16 de Semikron serà l’encarregat d’evitar corrents inverses als strings. En 

cas de que un string quedi en estat defectuós (bé sigui per una avaria o per que quedi ombrejat 

total o parcialment) aquest díode el protegirà. Com s’indica a la part corresponent de la 

Memòria, com a norma general s’escull un díode que suporti el doble de la Isc i la Voc del grup 

fotovoltaic. Seguint aquesta premissa s’ha seleccionat aquest model, del qual a continuació 

se’n mostren unes quantes característiques (a l’Annex B es pot trobar el full de 

característiques complet). 

 

Figura 5.1.1: diferents models del díode. 

A la figura superior és veuen els distints valors de la tensió inversa de pic no repetitiu (VRSM) i 

de la tensió inversa de pic repetitiu (VRRM). El doble de la intensitat de curtcircuit la suporten 

tots els models (Isc = 8,3 A), i la tensió en circuit obert del grup serà: 

Voc∙nº mòduls en sèrie =36,4∙22 = 800,8 V                       (Eq. 5.1.1) 

El doble del valor trobat són 1601,4 V, així que amb el model SKR 20/16 (VRSM = VRSM = 

1600 V), es podria considerar suficient. La diferència entre el model SKN i SKR és la posició 

dels seus extrems. Al primer, la part cargolable és l’ànode, mentre que al SKR la part que es 

cargola és el càtode. Aquesta segona opció és la que es necessita en aquesta instal·lació. 
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Figura 5.1.2: aclariment nomenclatura del díode. 

5.1.1 Dissipador de calor 

A continuació es faran els càlculs corresponents a la temperatura de la unió del díode per 

saber si és necessari instal·lar un dissipador. 

Tj'∙Tamb = Pd∙Rthjc                                         (Eq. 5.1.1.1) 

A on: 

Tj’ = és la temperatura a la que treballarà la unió del semiconductor. [K]. 

Tamb = és la temperatura ambient del medi on es troba el díode. [K]. 

Pd = és la potència dissipada pel díode. [W]. 

Rthjc = és la resistència entre la unió del semiconductor i l’encapsulat del dispositiu = 2 K/W. 

Com a temperatura ambient s’agafarà un valor de 313 K. Tot i que la capsa estanca que conté 

els sis díodes anirà collada a l’estructura que subjecta els mòduls, i per tant estarà protegida 

del Sol, les temperatures a l’estiu poden ser elevades i 313 K no és un valor exagerat en 

absolut. Per conèixer la potència dissipada es farà amb un gràfic facilitat pel fabricant. 

S’agafarà IFAV = 10 A, tot i que es sap que mai prendrà aquest valor tan elevat. D’aquesta 

manera, es troba una potència dissipada aproximada de 10 W (amb la corba de cont.). 
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Figura 5.1.1.1: potència dissipada vs corrent directe. Font: Semikron 

Si es substitueixen els valors coneguts i s’aïlla la incògnita es troba Tj’ = 333 K. Ara s’ha de 

comparar aquesta temperatura de treball amb el límit superior de temperatura que suporta el 

díode, que és Tjmax = 398 K. Es veu que es treballarà bastant per sota d’aquest límit, per tant 

es considera innecessari un dissipador. 
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6 Càlculs dels centres d’inversors 

6.1 Càlcul de la separació entre l’edifici i les estructures 

Per tal d’evitar que els edificis prefabricats que contenen els inversors projecti ombres sobre 

els mòduls es realitza un càlcul com el de l’apartat 4.3 per calcular la separació entre les 

casetes i l’estructura dels mòduls fotovoltaics. 

 

Figura 6.1.1: projecció ombra del centre d’inversors. 

L’alçada de l’edifici és de 2,585 m. Suposant que la cèl·lula fotovoltaica que està més propera 

a terra dels mòduls de la fila d’abaix de tot es troba a 0,4 m (degut a l’alçada de la cimentació 

de formigó i de la pròpia base de l’estructura), i que el menor angle d’incidència del Sol és 

φmin=28º, s’acaba trobant una distància de 4 m. Com era de preveure aquesta distància és 

menor a la que hi ha d’haver entre dues files consecutives d’estructures de mòduls. 

6.2 Posta a terra de protecció 

Tal com s’indica a la Memòria, la posta a terra del centre es farà conjuntament amb la de les 

estructures i mòduls. Es connectarà a la malla amb fil de coure nuu de 50 mm2. A l’apartat de 

la posta a terra de BT (apartat 9) hi ha els càlculs. 
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7 Càlculs del Centre de Mesura i Transformació 

7.1 Intensitat de corrent en MT 

La intensitat de corrent al costat de MT en un sistema trifàsic ve determinada per l’expressió: 

IJ= S
√3∙U                                                     (Eq. 7.1.1) 

A on: 

S = Potència del transformador = 1250 kVA. 

U = Tensió en càrrega al primari = 15 kV. 

Ip = Intensitat primària.[A]. 

En principi, s’haurien de tenir en compte les pèrdues al ferro i al coure de transformador, però 

el fabricant no les facilita, i de fet el resultat varia molt poc. Substituint valors, queda una 

intensitat de corrent primari Ip = 48,11 A. 

7.2 Intensitat de corrent en BT 

La intensitat de corrent al costat de BT a un sistema trifàsic ve determinada per l’expressió: 

IM= S
√3∙U                                                     (Eq. 7.2.1) 

A on: 

S = Potència del transformador = 1250 kVA. 

U = Tensió composta en càrrega al secundari = 0,22 kV. 

Is = Intensitat primària.[A]. 

Substituint valors, queda una intensitat de corrent secundari Is = 3280,40 A. 

7.3 Corrents de curtcircuit al transformador 

Per al càlcul de la intensitat de curtcircuit es determina una potència de curtcircuit de 363 

MVA a la xarxa de distribució, dada proporcionada per la companyia distribuïdora Endesa 

Distribución Eléctrica S.L.U. 
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7.3.1 Corrents de curtcircuit al costat de BT 

El corrent de curtcircuit trifàsic al costat de BT d’un transformador es calcula mitjançant la 

següent expressió: 

Iccs= Sn
√3∙Us ∙ NOO

ucc                                                      (Eq. 7.3.1.1) 

A on: 

Sn = Potència del transformador = 1250 kVA 

Us = Tensió composta en càrrega al secundari = 0,22 kV. 

ucc = Impedància de curtcircuit del transformador = 6% 

Substituint els valors anteriors, en bornes del transformador es tindrà una intensitat de 

curtcircuit Iccs = 54,673 kA. 

7.3.2 Corrents de curtcircuit al costat de MT 

La intensitat de corrent de curtcircuit al costat de mitja tensió es calcula segons: 

Iccp= Scc
√3∙Up                                                     (Eq. 7.3.2.1) 

A on: 

Scc = Potència de curtcircuit de la xarxa = 363 MVA 

Up = Tensió composta en càrrega al primari = 15 kV. 

Substituint els valors es troba una intensitat de corrent de curtcircuit al primari Iccp = 13,97 

kA. Es comprova que és menor a la intensitat de curta durada suportada per l’aparellatge 

escollit, que és de 16 kA. 

7.4 Dimensionat de l’embarrat 

7.4.1 Comprovació per densitat de corrent 

La comprovació per densitat de corrent té per objecte verificar que el conductor indicat és 

capaç de conduir el corrent nominal màxim sense superar la densitat màxima possible per al 

material de l’embarrat. Això, a més de mitjançant càlculs teòrics, pot comprovar-se realitzant 

un assaig d'intensitat nominal, que en aquest cas és de 400 A. 
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Per a les cel·les del sistema CGM la certificació corresponent que cobreix el valor necessitat 

s'ha obtingut amb el protocol 9901B026- AKLE-02 realitzat pels laboratoris LABEIN a 

Biscaia. 

7.4.2 Comprovació per sol·licitació electrodinàmica 

La intensitat dinàmica de curtcircuit es valora en aproximadament 2,5 vegades la intensitat 

eficaç de curtcircuit al costat de MT, calculada a l'apartat 7.3.2. 

Icc dinàmica = Iccp∙2,5=13,97∙2,5=34,92 kA                       (Eq. 7.4.2.1) 

Per a les cel·les del sistema CGM la certificació corresponent que cobreix el valor necessitat 

s'ha obtingut amb el protocol GPS- 98/01432 en el laboratori de CESI a Itàlia. 

7.4.3 Comprovació per sol·licitació tèrmica 

La comprovació tèrmica té per objecte comprovar que no es produirà un escalfament excessiu 

de l’aparellatge per defecte d'un curtcircuit. Aquesta comprovació es pot realitzar mitjançant 

càlculs teòrics, però preferentment s'ha de realitzar un assaig segons la normativa en vigor. En 

aquest cas, la intensitat considerada és l'eficaç de curtcircuit, el valor del qual és Iccp = 13,97 

kA. Per a les cel·les del sistema CGM la certificació corresponent que cobreix el valor 

necessitat s'ha obtingut amb el protocol GPS- 98/01432 al laboratori de CESI a Itàlia. 

7.5 Càlcul dels conductors de MT 

Es dimensionaran els conductors que connecten l’aparellatge de MT, com puguin ser els ponts 

de cable entre distintes cel·les (entre la cel·la CMP-V i la CMM) o el pont que uneix el 

transformador amb la seva corresponent cel·la de línea. Aquests conductors han de ser 

capaços de suportar els corrents de curtcircuit. 

Els ponts es faran amb cable del fabricant Prysmian, es tracta de cable Voltalene-H 

Hydrocatcher 12/20 kV, normalitzat per Endesa. Anem a veure quina secció de cable és 

necessària mitjançant distints criteris: 

Intensitat màxima admissible 

De l’apartat 7.1 es sap que la intensitat de corrent permanent a suportar pel cable és I = 

48,11A. Es suposa que els cables aniran instal·lats a l’aire, tot i que no és ben bé així, però no 

es pot considerar que vagin enterrats, per tant la primera hipòtesi resulta més adequada. 

Segons les taules del fabricant, un cable d’alumini de 16 mm2 és capaç de suportar fins a 92 A 

de corrent permanent. 
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Figura 7.5.1: taula intensitat màxima admissible. Font: Prysmian 

Intensitat de curtcircuit admissible 

Per saber quina secció de cable serà capaç de suportar la intensitat de curtcircuit (Iccp = 13,97 

kA), el fabricant proposa que es compleixi la següent condició: 

Icc∙√Q = R ∙ S                                                     (Eq. 7.5.1) 

A on: 

Icc = Intensitat de corrent de curtcircuit = 13970 A 

t = duració màxima del curtcircuit = 0,6 segons 

k = coeficient que depèn de la naturalesa del conductor i de la seva temperatura al principi i al 

final del curtcircuit, en la hipòtesis de que els conductors es troben inicialment a la 

temperatura màxima del règim i arribin al final del curtcircuit a la màxima temperatura 

admissible (250ºC). Per un cable d’alumini, el valor del coeficient és 93. 

S = secció del conductor. [mm2]. 

Substituint els valors i operant, surt una secció de 116,4 mm2, per tant, amb un cable de S = 

120 mm2 serà suficient. No es fan els càlculs pertinents al dimensionament del cable segons el 

criteri de la caiguda de tensió degut a que les longituds dels dos pont necessaris al centre, en 

tot cas serà menor a 2 m. Així doncs, l’elecció final és 3x(1x120mm2). 

7.6 Càlcul dels conductors de BT 

El pont de BT està constituït pels cables de baixa tensió utilitzats per a la connexió entre el 

transformador i el quadre de Baixa Tensió. La unió entre les bornes del transformador i el 

quadre de baixa tensió s'efectuarà per mitjà de cables aïllats unipolars del tipus RV 0,6/1 KV. 

Concretament, amb els mateixos que arriben des de el Centre Inversor i arriben a aquest 

quadre de baixa tensió. 
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7.7 Ajust dels relés 

Els relés de sobreintensitat, del sistema RPGM s'ajustaran conforme als següents valors i 

temps d'actuació, procurant mantenir la selectivitat amb les proteccions aigües amunt i aigües 

avall. A continuació es presenten els valors als quals les proteccions seran tarades. 

7.7.1 Protecció de sobreintensitat de fases 

• Llindar d’arrencada: 130% IC max, màxim 200A. 

• Tipus de corba: Normal inversa (segons CEI-255-4). 

• Índex de la corba (k): 0,05 

• Llindar de dispar instantani: 4 x llindar d’arrencada. 

• Temps màxim d’operació D.I.: 60 ms. 

Nota:  màxima intensitat de pas per la interconnexió, prevista considerant les diferents 

situacions possibles de generació i consum. 

7.7.2 Protecció sobreintensitat homopolar 

• Llindar d’arrencada: 2 A (màxim 4 A si no es disposa de toroïdal). 

• Tipus de corba: Normal inversa (segons CEI-255-4). 

• Índex de la corba (k): 0,05 

• Llindar de dispar instantani: 10 A. 

• Temps màxim operació D.I.: 60 ms. 

7.7.3 Protecció subtensió de fases 

• Llindar d’arrencada: 85% tensió de servei en el punt de connexió. 

• Temps d’operació: 0,1 s. 

7.7.4 Protecció sobretensió de fases 

• Llindar d’arrencada: 110% tensió de servei en el punt de connexió. 

• Temps d’operació: 0,1 s. 

7.7.5 Protecció sobretensió homopolar 

• Llindar d’arrencada: 3% tensió de servei en el punt de connexió. 

• Temps d’operació: 0,1 s. 

7.7.6 Protecció de subfreqüència 

• Llindar d’arrencada: 49,5 Hz 
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• Temps d’operació: 0,1 s. 

7.7.7 Protecció de sobrefreqüència 

• Llindar d’arrencada: 50,5 Hz 

• Temps d’operació: 0,1 s. 

7.8 Quadre de BT 

A la Figura 7.8.1 es veu una comparació entre les característiques de dos interruptors 

automàtics de la gama Compact del fabricant Schneider Electric. Entre el model NS1600 tipus 

H, i el model NS1600 tipus N s’acaba escollint aquest últim. Ambdós tenen una intensitat 

assignada de 1600 A, però pel que fa al poder de tall hi ha diferències. El NS1600 H, a una 

tensió de 220 V té un poder de tall últim de 70 kA, però el poder de tall en servei es redueix al 

50% d’aquest valor, és a dir a 35 kA. Poder insuficient, tal com s’ha vist a l’apartat 7.3.1 ja 

que el corrent de curtcircuit és de 54,673 kA. En canvi el model NS1600b N, té el mateix 

valor de poder de tall últim i poder de tall en servei: 85 kA. Aquest valor ja és suficient per 

mantenir protegida la instal·lació. 
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Figura 7.8.1: comparativa interruptors automàtics. Font: Schneider Electric. 
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7.9 Dimensionat del pou apagafocs 

El transformador instal·lat al centre està en bany d’oli natural, per aquest motiu, la caseta que 

l’allotja ha d’estar dotada amb un espai destinat a allotjar l'oli en cas de trencament de la 

carcassa del transformador. 

Tal com s’indica a la Instrucció MIE-RAT 14, el volum del pou apagafocs ha de ser major al 

volum d'oli del transformador. És a dir, el volum del pou o cuba haurà de ser major a 590 

litres. En concret, la capacitat segons les NTP de Endesa Distribución Eléctrica S.L.U. serà de 

650 litres, a més haurà de tenir un revestiment resistent a temperatures de fins a 400ºC i ser 

estanc. 

7.10 Dimensionat del sistema de ventilació 

Tal com indica la Instrucció Tècnica MIE-RAT-14, al seu apartat 3.3, la ventilació serà 

natural. Per a la comprovació de la superfície mínima necessària per a la ventilació natural del 

centre prefabricat, a continuació s’empra la formulació facilitada per la companyia 

subministradora en les seves NTP’s:  

T =  0,24 ∙ S ∙ U ∙ √V ∙ �QW − QY�Z [\                            (Eq. 7.10.1) 

A on: 

P = potència de pèrdues del transformador a plena càrrega = 13,5 kW 

S = superfície de la finestra d'entrada d'aire.[m2]. 

Γ = coeficient de forma de les reixes de ventilació. S’agafa 0,4 segons NTP. 

H = diferència d’altura entre els centres de les reixes d'entrada i sortida d'aire = 1,5 m. Es 

considera igual la secció de les reixes d’entrada i sortida. 

ti = temperatura màxima admissible en l'interior del centre. Es pren 55ºC segons NTP. 

te  = temperatura mitja diària prevista a l'exterior del centre. Es prenen 30ºC segons NTP. 

Si es realitza el càlcul, la superfície d'entrada d'aire mínima per a la instal·lació és de 0,92 m2. 

Tenint en compte que l’edifici prefabricat PFU-5 d’Ormazabal disposa de dues reixes 

d’entrada de 0,51 m2 de superfície efectiva cadascuna d'elles, es troba que el dimensionat del 

sistema de ventilació és suficient. 
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7.11 Posta a terra de protecció 

Per a realitzar els càlculs s’empraran les expressions i procediments segons el "Método de 

cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformación 

conectados a redes de tercera categoría", editat per UNESA. 

Característiques del terreny 

El terreny on s’ubicarà el centre és un terreny cultivable poc fèrtil, pel qual es prendrà una 

resistivitat de ρ = 500 Ω·m. 

Disseny preliminar de la instal· lació de posta a terra 

Es realitzaran els càlculs amb una configuració 50-25/5/42 segons la nomenclatura UNESA. 

És a dir, una malla rectangular (formada per cable de coure nu de 50 mm2 de secció) de 5 m 

de llargada, per 2,5 m d’amplada, amb quatre piques de 2 m de longitud (i 14mm de diàmetre) 

enterrades verticalment i situades als vèrtexs, amb el seu punt més alt situat a 0,5m de 

profunditat. Els paràmetres característics d’aquesta configuració són: 

kr 0,097 Ω/(Ω·m) 

kp 0,0221 V/(Ω·m·A) 

kc 0,0483 V/(Ω·m·A) 

Figura 7.11.1: paràmetres característics configuració 50-25/5/42 

Càlcul de la resistència del sistema de posta a terra 

Rt = kr∙]                                                 (Eq. 7.11.1) 

Substituint pels valors obtinguts dels anteriorment es troba Rt = 48,5 Ω. 

Determinació del corrent màxim de posta a terra i del temps màxim d’eliminació 

del defecte 

La intensitat del corrent de defecte es calcula mitjançant l’expressió següent: 

Id = U
√Z∙^�Rn+Rt�2+Xn2

                                           (Eq. 7.11.2) 

A on: 

Id = intensitat de corrent màxima de defecte a terra. [A]. 
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U = tensió composta de servei de la xarxa = 15000 V. 

Rn = resistència de la posta a terra del neutre de la xarxa = 6 Ω. 

Xn = reactància de la posta a terra del neutre de la xarxa = 0 Ω. 

Substituint es troba una intensitat Id = 158,9 A. 

Un cop trobat aquest valor, es pot calcular la tensió de defecte: 

Ud= Id∙Rt                                                (Eq. 7.11.3) 

El resultat és Ud = 7706,65 V. 

Pel que respecte al temps màxim d’eliminació del defecte, segons les normes tècniques de la 

companyia distribuïdora, t = 0,6 segons. Segons la MIE-RAT 13, per aquest temps les 

constants K i n prenen els següents valors: K = 72; n = 1. 

Càlcul de les tensions de pas a l’exterior de la instal· lació 

 Up= kp∙ρ∙Id                                               (Eq. 7.11.4) 

Substituint els valors ja coneguts d’apartats anteriors, resulta una tensió de pas exterior Up = 

1755,85 V. 

Pot succeir que la resistivitat superficial del terreny sigui diferent per a cada peu. Aquesta 

situació és habitual a l’accés al centre, a on els paviments interior i exterior poden ser de 

diferent composició ( resistivitat del formigó: ρ’ = 3000 Ω·m). La fórmula per calcular la 

tensió de pas a l’accés és: 

Up acc= kc∙ρ∙Id                                               (Eq. 7.11.5) 

La tensió resultant és Up acc = 3837,44 V. 

Càlcul de les tensions de pas a l’interior de la instal· lació 

L'edifici prefabricat de formigó estarà construït de manera que, el seu interior sigui una 

superfície equipotencial, tal i com s’ha explicat a l’apartat corresponent de la Memòria. Així 

doncs, no serà necessari el càlcul de les tensions de pas i contacte a l'interior de la instal·lació, 

ja que el seu valor serà pràcticament nul. No obstant això, i segons el mètode de càlcul 

emprat, l'existència d'una malla equipotencial connectada a l'elèctrode de terra implica que la 
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tensió de pas d'accés (Up acc) és equivalent al valor de la tensió de defecte (Ud), sent el seu 

valor de 7706,65 V. 

Càlcul de les tensions admissibles 

Up adm= 10∙K
tn ∙ b1+ 6∙ρ

1000c                                    (Eq. 7.11.6) 

Up acc adm= 10∙K
tn ∙ b1+ 3∙ρ+3∙ρ'

1000 c                                (Eq. 7.11.7) 

A partir dels valors mostrats a apartats anteriors, es troben els valors: 

Up adm = 4800 V. 

Up acc adm = 13800 V. 

Comprovació dels valors màxims 

Up adm > Up                                               (Eq. 7.11.8) 

Up acc adm > Ud = Up acc                                     (Eq. 7.11.9) 

Es poden utilitzar altres configuracions de la posta a terra, sempre i quan els paràmetres 

característics kr, kp i kc siguin menors o iguals al de la configuració escollida en aquest cas. 

Pel que respecte a les tensions de contacte, d’acord amb el mètode de càlcul emprat segons la 

Norma UNESA, no és necessari ni calcular ni comprovar aquestes tensions ja que el centre 

estarà equipat amb les mesures addicionals de seguretat per a les tensions de contacte: 

• Portes i reixes metàl·liques que donen a l’exterior no aniran connectades a la xarxa de 

posta a terra. 

• La malla del formigó armat anirà connectada com a mínim en dos punts, a la posta a 

terra de protecció.  

Per evitar que la sobretensió que apareix en produir-se un defecte a l’aïllament del circuit 

d’alta tensió, deteriori els elements de baixa tensió del centre, la posta a terra ha de tenir un 

efecte limitador de manera que la tensió de defecte (Ud) sigui inferior a la que suporten les 

instal·lacions de BT (Ubt = 10000 V). 

Ubt > Ud                                               (Eq. 7.11.10) 
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Per tant no hi ha cap problema amb el deterior dels elements de BT. Amb aquest resultat 

també es comprova que les instal·lacions de posta a terra de protecció i de servei del centre ha 

de fer-se per separat ja que la tensió de defecte és major a 1000 V. 

Separació entre la terra de protecció i la de servei  

La terra de protecció del centre i la terra de servei aniran separades una certa distància per 

garantir que el sistema de posta a terra de servei del CMiT i les altres postes a terra del parc 

no arriben a tensions massa elevades quan es produeix un defecte.  

 e ≥  g∙hi
j∙[∙kl

                                             (Eq. 7.11.11) 

A on: 

D = distància mínima entre els elèctrodes de les postes a terra. [m]. 

Ui = 1000 V (segons les normes tècniques particulars de la companyia distribuïdora). 

El resultat del càlcul anterior és D ≥ 12,64 m. Però, tal i com indiquen les NTP’s de la 

companyia distribuïdora, quan la resistència de la posta a terra de protecció sigui major a 3 Ω, 

la distància entre terres serà d’almenys 20 m. 

Respecte a aquest allunyament, s’ha de tenir en compte que molt pròxim a la parcel·la on es 

construirà el parc solar hi ha un Centre de Transformació de la companyia distribuïdora, i per 

tant el l’edifici que allotjarà al Centre de Mesura i Transformació haurà de situar-se com a 

mínim a 20 m del CT. 

7.12 Posta a terra de servei 

Es parteix de la mateixa resistivitat del terreny ρ = 500 Ω·m. El punt més proper a la terra de 

protecció estarà com a mínim a 20 m. 

Disseny preliminar de la instal· lació de posta a terra 

Es realitzaran els càlculs amb una configuració 5/32 segons la nomenclatura UNESA. És a 

dir, tres piques alineades de 2 m de longitud (i 14mm de diàmetre) enterrades verticalment a 

una profunditat de 0,5 m, i situades a 3 m una de l’altre. Entre elles estaran unides per cable 

de coure nu de 50 mm2 de secció,i des de el centre fins a la primera pica, la connexió es farà 

amb cable de coure aïllat (0,6/1 kV) en tub. Els paràmetres característics d’aquesta 

configuració són: 
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kr 0,135 Ω/(Ω·m) 

kp 0,0252 V/(Ω·m·A) 

Figura 7.12.1: paràmetres característics configuració 5/32 

Càlcul de la resistència del sistema de posta a terra 

A partir de l’equació (Eq. 7.11.1) es troba Rt = 67,5 Ω. El valor de la resistència de posta a 

terra és inferior a 100 Ω, tal com s’indica a la ITC-BT-24 del REBT. Amb aquest criteri 

s’aconsegueix que un defecte a terra a la instal·lació de BT protegida contra contactes 

indirectes per un interruptor diferencial de sensibilitat 500 mA (en el cas més desfavorable), 

no ocasioni a l’elèctrode de posta a terra una tensió superior a 50 V (suposant pel cas més 

desfavorable que no hi ha instal·lació de posta a terra a l’edifici on hi ha la instal·lació de 

BT). 
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8 Cablejat 

8.1 Línies del quadre de branca al Centre Inversor 

Tot el dimensionat i instal·lació dels conductors de la instal·lació es durà a terme seguint les 

prescripcions que en aquest sentit recull el Reial Decret 842/2002 (REBT), i en especial, la 

ITC-BT-07. Al plànol corresponent es poden veure per on discorren totes les línies que a 

continuació seran objecte de càlcul. Val a dir que el traçat dibuixat al plànol no té perquè ser 

exacte al que es realitzarà, però les distàncies de les línies obtingudes es consideren 

orientatives (la longitud real una vegada instal·lats els cables serà molt semblant). 

Intensitat de corrent màxima admissible 

S’ha considerat que la temperatura del terreny es mantindrà a 25ºC, que aniran enterrats a una 

profunditat de 70 cm, i que la resistència tèrmica d’aquest serà de 1 K·m/W. Pel que fa al 

coeficient corrector per a varies “ternes” de cables (òbviament seran duples), s’ha fet distinció 

entre les distintes agrupacions que es creen a les cunetes que condueixen al Centre Inversor. 

Els coeficients són els següents:  

 

Figura 8.1.1: factor corrector segons el nombre de ternes. Font: REBT 

Segons el fabricant, les intensitats de corrent màximes admeses pels cables, sense aplicar cap 

factor corrector són les de la figura de sota. Els conductors emprats seran els que disposen 

d’aïllament termostable (XLPE), i s’empraran dos conductors actius (el pol positiu i el 

negatiu). 

 

Figura 8.1.2: intensitat admissible pels cables. Font: Prysmian 

A la taula de sota es veuen els valors corresponent a cada línia. La denominació de cada línia 

correspon als números dels tres grups d’estructures que s’ajunten en un mateix quadre de 
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branca. Per que el conductor estigui ben dimensionat, la intensitat de corrent de curtcircuit 

conjunt dels sis strings (augmentada un 25% tal com diu el REBT) ha de ser menor a la 

intensitat de corrent admissible corregida. 

 

línia L (m) Ics (A) Ics + 25% (A) 
Max. 

ternes 

factor 

corrector 

Secció 

(mm
2
) 

Iadm 

(A) 

Iadm 

correg (A) 

1,2,16 50 49,8 62,25 5 0,6 25 116 69,6 

3,17,18 31 49,8 62,25 5 0,6 25 116 69,6 

4,5,19 22 49,8 62,25 5 0,6 25 116 69,6 

6,7,20 20 49,8 62,25 9 0,5 35 140 70 

8,21,22 22 49,8 62,25 9 0,5 35 140 70 

9,10,23 49 49,8 62,25 9 0,5 35 140 70 

11,24,25 54 49,8 62,25 9 0,5 35 140 70 

12,13,26 65 49,8 62,25 9 0,5 35 140 70 

14,27,28 53 49,8 62,25 5 0,6 25 116 69,6 

15,29,30 40 49,8 62,25 5 0,6 25 116 69,6 

31,32,48 23 49,8 62,25 6 0,56 25 116 64,96 

33,49,50 27 49,8 62,25 6 0,56 25 116 64,96 

34,35,51 18 49,8 62,25 9 0,5 35 140 70 

36,52,53 37 49,8 62,25 9 0,5 35 140 70 

37,38,54 46 49,8 62,25 9 0,5 35 140 70 

39,40,55 62 49,8 62,25 9 0,5 35 140 70 

41,56,57 77 49,8 62,25 6 0,56 25 116 64,96 

42,43,58 57 49,8 62,25 6 0,56 25 116 64,96 

44,45,59 47 49,8 62,25 6 0,56 25 116 64,96 

46,47,60 39 49,8 62,25 6 0,56 25 116 64,96 

Figura 8.1.3: càlcul de la secció dels grups del Centre Inversor 1, pel criteri de la Imax.adm 
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línia L (m) Ics (A) Ics + 25% (A) 
Max. 

ternes 

factor 

corrector 

Secció 

(mm
2
) 

Iadm 

(A) 

Iadm 

correg (A) 

61,62,67 22 49,8 62,25 1 1 10 70 70 

63,77,78 9 49,8 62,25 1 1 10 70 70 

64,65,79 26 49,8 62,25 8 0,53 35 140 74,2 

66,67,81 45 49,8 62,25 8 0,53 35 140 74,2 

68,82,83 57 49,8 62,25 8 0,53 35 140 74,2 

69,70,85 74 49,8 62,25 8 0,53 35 140 74,2 

71,86,87 75 49,8 62,25 9 0,5 35 140 70 

72,73,88 69 49,8 62,25 9 0,5 35 140 70 

74,75,90 42 49,8 62,25 9 0,5 35 140 70 

80,97,98 46 49,8 62,25 8 0,53 35 140 74,2 

84,100,101 74 49,8 62,25 8 0,53 35 140 74,2 

89,106,107 54 49,8 62,25 9 0,5 35 140 70 

91,92,108 35 49,8 62,25 9 0,5 35 140 70 

93,109,110 33 49,8 62,25 9 0,5 35 140 70 

94,95,111 28 49,8 62,25 1 1 10 70 70 

96,112,113 46 49,8 62,25 8 0,53 35 140 74,2 

99,114,115 75 49,8 62,25 8 0,53 35 140 74,2 

102,116,117 84 49,8 62,25 9 0,5 35 140 70 

103,104,118 78 49,8 62,25 9 0,5 35 140 70 

105,119,120 75 49,8 62,25 9 0,5 35 140 70 

Figura 8.1.4: càlcul de la secció dels conductors del Centre Inversor 2, pel criteri de la Imax.adm 

Pel que respecte a les línies que formen les connexions ràpides que fan la sèrie de 22 mòduls i 

la porten fins al quadre de branca, cal dir que es realitzarà amb cable de 4mm2. Cada mòdul té 

1,8 m de cable. A aquests metres se li ha de sumar la distància que hi ha fins al quadre de 

branca pel conducte soterrat (en el pitjor cas és de 17 m), aquest trajecte es cobrirà també amb 

cable amb conductor de 4mm2 de secció. Així doncs es té una longitud de línia de 56,6 m en 

el pitjor cas. Es treballarà amb aquest valor per tal de majorar els resultats obtinguts. 

El factor corrector per dues ternes (a cada grup d’estructures hi ha dos strings) és de 0,8. I la 

intensitat de corrent màxima a suportar serà de 8,3 A, que corregida són 10,37 A. Mirant a la 

Figura 8.1.2 es comprova doncs que el cable suporta aquesta intensitat sense cap problema (I 

admissible corregida = 0,8·42A = 33,6A). 

Caiguda de tensió 

Segons el Plec de Condicions Tècniques d'Instal·lacions Connectades a Xarxa elaborat pel 

departament d'Energia Solar de l’IDAE, els conductors tindran la secció adequada per a evitar 
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caigudes de tensió i escalfaments. Els conductors de la part de corrent continu haurien de tenir 

la secció suficient perquè la caiguda de tensió sigui inferior a 1,5 %. 

Per a calcular la caiguda de tensió en cada tram (per al cas de corrent continu), s'aplicarà la 

següent fórmula: 

cdt�%�= 100∙L∙P∙ρ
V2∙S                                              (Eq. 8.1.1) 

A on: 

cdt = caiguda de tensió a cada tram, en percentatge de la tensió del tram. [%]. 

L = longitud del tram. [m]. 

P = potencia a cada tram. [W]. 

S = secció de cable. [mm2]. 

V = tensió nominal de treball. [V]. 

ρ = resistivitat del conductor a 90ºC = 1/44 Ω·mm2/m. 

Però abans de veure quina cdt es té  o quina és la mínima secció a cada línia quadre branca - 

Centre Inversor, s’ha de calcular la cdt que hi ha al cablejat que fa el connexionat en sèrie dels 

mòduls i que arriba fins al quadre de branca. D’aquesta manera, es sabrà el marge de cdt que 

es té a la línia quadre branca - Centre Inversor. Si es substitueixen valors a l’equació anterior: 

cdt�%�= 100∙56.6∙4840∙N oo\
633.62∙4 = 0.78%                              (Eq. 8.1.2) 

Per tant, del 1,5% inicial, per a aquestes línies queda un 0,72%. Anem a veure quina és la 

mínima secció que ha de tenir els conductors: 
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línia L (m) P (W) 
ρ 

(Ω·mm2/m) 
VMPP (V) Cdt (%) Secció min (mm

2
) 

1,2,16 50 29040 0,02273 633,6 0,72 22,69 

3,17,18 31 29040 0,02273 633,6 0,72 14,07 

4,5,19 22 29040 0,02273 633,6 0,72 9,98 

6,7,20 20 29040 0,02273 633,6 0,72 9,08 

8,21,22 22 29040 0,02273 633,6 0,72 9,98 

9,10,23 49 29040 0,02273 633,6 0,72 22,24 

11,24,25 54 29040 0,02273 633,6 0,72 24,51 

12,13,26 65 29040 0,02273 633,6 0,72 29,50 

14,27,28 53 29040 0,02273 633,6 0,72 24,05 

15,29,30 40 29040 0,02273 633,6 0,72 18,15 

31,32,48 23 29040 0,02273 633,6 0,72 10,44 

33,49,50 27 29040 0,02273 633,6 0,72 12,25 

34,35,51 18 29040 0,02273 633,6 0,72 8,17 

36,52,53 37 29040 0,02273 633,6 0,72 16,79 

37,38,54 46 29040 0,02273 633,6 0,72 20,87 

39,40,55 62 29040 0,02273 633,6 0,72 28,14 

41,56,57 77 29040 0,02273 633,6 0,72 34,94 

42,43,58 57 29040 0,02273 633,6 0,72 25,87 

44,45,59 47 29040 0,02273 633,6 0,72 21,33 

46,47,60 39 29040 0,02273 633,6 0,72 17,70 

Figura 8.1.5: càlcul de la secció dels conductors del Centre Inversor 1, pel criteri de la cdt 

 

línia L (m) P (W) ρ (Ω·mm2/m) VMPP (V) Cdt (%) Secció min (mm
2
) 

61,62,67 22 29040 0,02273 633,6 0,72 9,98 

63,77,78 9 29040 0,02273 633,6 0,72 4,08 

64,65,79 26 29040 0,02273 633,6 0,72 11,80 

66,67,81 45 29040 0,02273 633,6 0,72 20,42 

68,82,83 57 29040 0,02273 633,6 0,72 25,87 

69,70,85 74 29040 0,02273 633,6 0,72 33,58 

71,86,87 75 29040 0,02273 633,6 0,72 34,03 

72,73,88 69 29040 0,02273 633,6 0,72 31,31 

74,75,90 42 29040 0,02273 633,6 0,72 19,06 

80,97,98 46 29040 0,02273 633,6 0,72 20,87 

84,100,101 74 29040 0,02273 633,6 0,72 33,58 

89,106,107 54 29040 0,02273 633,6 0,72 24,51 

91,92,108 35 29040 0,02273 633,6 0,72 15,88 

93,109,110 33 29040 0,02273 633,6 0,72 14,98 

94,95,111 28 29040 0,02273 633,6 0,72 12,71 

96,112,113 46 29040 0,02273 633,6 0,72 20,87 
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99,114,115 75 29040 0,02273 633,6 0,72 34,03 

102,116,117 84 29040 0,02273 633,6 0,72 38,12 

103,104,118 78 29040 0,02273 633,6 0,72 35,40 

105,119,120 75 29040 0,02273 633,6 0,72 34,03 

Figura 8.1.6: càlcul de la secció dels conductors del Centre Inversor 2, pel criteri de la cdt 

A continuació es presenta una taula amb les seccions dels conductors a instal·lar, a falta de 

realitzar l’últim criteri . 

línia Secció (mm
2
) 

 
línia Secció (mm

2
) 

1,2,16 25 
 

61,62,67 10 

3,17,18 25 
 

63,77,78 10 

4,5,19 25 
 

64,65,79 35 

6,7,20 35 
 

66,67,81 35 

8,21,22 35 
 

68,82,83 35 

9,10,23 35 
 

69,70,85 35 

11,24,25 35 
 

71,86,87 35 

12,13,26 35 
 

72,73,88 35 

14,27,28 25 
 

74,75,90 35 

15,29,30 25 
 

80,97,98 35 

31,32,48 25 
 

84,100,101 35 

33,49,50 25 
 

89,106,107 35 

34,35,51 35 
 

91,92,108 35 

36,52,53 35 
 

93,109,110 35 

37,38,54 35 
 

94,95,111 16 

39,40,55 35 
 

96,112,113 35 

41,56,57 35 
 

99,114,115 35 

42,43,58 35 
 

102,116,117 50 

44,45,59 25 
 

103,104,118 50 

46,47,60 25 
 

105,119,120 35 

 

Intensitat de corrent de curtcircuit admissible 

Amb les seccions trobades amb el criteri de Intensitat màxima admissible (que és el criteri 

més restrictiu) es veurà quines intensitats de curtcircuit són capaços de suportar les línies, 

trobades a partir de l’equació (Eq. 7.5.1). En aquesta ocasió, el valor de la constant k, és de 

143. 

A sota es mostren els resultats per a diferents seccions i temps de curtcircuit, i es comprova 

que en qualsevol cas es suportarà el corrent de curtcircuit produït pels mòduls: 
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Figura 8.1.7: taula de les intensitats de corrent de curtcircuit admissible. Font: Prysmian 

8.2 Línies del Centre Inversor al CMiT 

Com en el cas anterior, es dimensionaran els conductors segons els tres criteris ja vistos. 

Intensitat de corrent màxima admissible 

La intensitat de corrent nominal per a cada sistema independent de MPPT és de 360,9 A, si es 

suposa la potència màxima de cada sistema (137,5 kW). Si s’augmenta aquesta intensitat de 

corrent un 25% com indica el REBT, es té que la línia ha de ser capaç de conduir 451,12 A. 

Així doncs, el valor corregit de la intensitat de corrent màxima admissible del cable ha de ser 

major a aquesta intensitat. 

Segons el fabricant Prysmian, aquestes línies es poden fer amb el cable d’alumini AL 

VOLTALENE FLAMEX, o amb el de coure AFUMEX 1000V IRISTECH. Els cables aniran 

instal·lats en ternes dins canalitzacions entubades soterrades a 70 cm de profunditat. Amb 

aquestes condicions, les intensitats de corrent màximes admissibles per distintes seccions són 

les mostrades a la figura següent: 

  

 Figura 8.2.1: intensitat de corrent màxima admissible. Voltalene vs Afumex. Font: Prysmian 

A continuació es presenten els diferents factors correctors que afecten a les línies, tenint en 

compte que la temperatura del terreny es mantindrà a 25ºC, i que la resistència tèrmica del 

terreny per on discorren és de 1 K·m/W. 
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Pel fet d’instal·lar una terna dins una canalització, s’aplicarà un factor corrector de 0,8. A 

més, quan hi ha més d’una terna (canalització) dins la mateixa rasa, els factors correctors són 

els següents: 

 

Figura 8.2.2: factors correctors per agrupacions de ternes. Font: Prysmian 

Es té doncs, si es fan anar les quatre línies de cada Centre Inversor juntes a la mateixa rasa un 

factor (en el millor dels cassos) de 0,76. Així, amb el factor de 0,8 i aquest, el cable hauria de 

suportar una intensitat de corrent de 742 A, i com es veu a la Figura 8.2.1, cap secció de cap 

conductor ho admet. 

La solució passa per agrupar les canalitzacions de dues en dues. És a dir, de cada Centre 

Inversor hi sortiran dues rases amb dues canalitzacions cadascuna (separades 25 cm). Si es 

mira la tendència dels factors correctors per a dues ternes, amb una aproximació lineal, es 

troba que per a una distància entre ternes de 64 cm el calor emès per una terna d’una rasa ja 

no afecta a la terna de l’altra rasa. Entre les dues canalitzacions hi haurà doncs, per assegurar, 

70 cm. 

 

Figura 8.2.3: aproximació lineal factors correctors dues ternes 

Amb aquesta configuració el coeficient a aplicar és de 0,89. Es veu que només el conductor 

de 400 mm2 de secció del cable AFUMEX 1000V IRISTECH (designació RZ1-K) és vàlid: 

Imax adm∙0,8∙0,89=705∙0,8∙0,89=501,96 A > 451,12 A                (Eq. 8.2.1) 

y = 0,0057x + 0,6369
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Caiguda de tensió 

Segons el Plec de Condicions l’IDAE, els conductors de la part de corrent altern haurien de 

tenir la secció suficient perquè la caiguda de tensió sigui inferior a 2 %. El càlcul es realitzarà 

a continuació amb l’equació:  

pq =  √Z∙r∙h∙stMu
v∙w                                               (Eq. 8.2.2) 

A on totes les variables són conegudes, tret de γ, que és la conductivitat del conductor, i que té 

per valor 44 m/(Ω·mm2), a 90ºC. Es sap que els inversors entreguen una potència amb 

cosφ=1. 

Línia L (m) ∆U (V) ∆U (%) 

Centre Inversor 1-CMiT 82 2,91 1,33% 

Centre Inversor 2-CMiT 114 4,05 1,84% 

Figura 8.2.4: cdt’s de les línies Centre Inversor-CMiT 

El conductor compleix el criteri de la caiguda de tensió, ja que cap línia sobrepassa el 2% 

estipulat. 

Intensitat de corrent de curtcircuit admissible 

El càlcul es realitza amb l’equació (Eq. 7.5.1), com en aquesta ocasió, i com a l’apartat 

anterior, la constant k pren per valor 143. Fent el càlcul, resulta una intensitat de corrent de 

curtcircuit admissible de 57,2 kA si es suposa un temps de 1 segon (mai es donarà un dispar 

tan lent). Així hi tot, el cables suportarien el curtcircuit ja que, segons el valor calculat a 

l’apartat 7.3.1 que es pren com a vàlid, el corrent de curtcircuit és de 54,673 kA. 

8.3 Línia de MT d’interconnexió 

La línia d’interconnexió entre la cel·la modular CML del CMiT i la torre de MT es realitzarà 

amb cable del fabricant Prysmian, concretament amb el cable Voltalene-H Hydrocatcher 

12/20 kV (tipus RHZ1-OL), normalitzat per Endesa. Anem a veure quina secció de cable és 

necessària mitjançant distints criteris: 

Intensitat de corrent màxima admissible 

De l’apartat 7.1 es sap que la intensitat de corrent permanent a suportar pel cable és I = 

48,11A. Els cables aniran instal·lats en tubs en una cuneta. 
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Figura 8.3.1: taula intensitat màxima admissible pel cable Voltalene. Font: Prysmian 

Segons les taules del fabricant, un cable d’alumini de 16 mm2 és capaç de suportar fins a 74 A 

de corrent permanent. En aquest cas s’ha considerat que la temperatura del terreny es 

mantindrà a 25ºC, i que la resistència tèrmica d’aquest serà de 1,5 K·m/W. Tampoc s’aplica 

cap coeficient corrector per a varies ternes de cables, ja que només se’n instal·larà una. 

Intensitat de corrent de curtcircuit admissible 

El càlcul segons aquest criteri és idèntic al realitzat pels ponts de MT de l’apartat 7.5. amb 

l’equació (Eq. 7.5.1). Es pren una Icc = 13,97 kA, i una duració màxima de curtcircuit de 0,6 s. 

La secció resultant és de 120 mm2. També es pot veure el mateix resultat amb el gràfic 

següent: 



 

 

56 Projecte d'un parc solar fotovoltaic de 1 MWn a Manacor 

 

Figura 8.3.2: gràfic de la intensitat de curtcircuit al conductor. Font: Prysmian 

Les pantalles dels cables aniran connectades a terra a cada extrem de la línia. A la figura de 

sota es veu la Icc que suporten les pantalles compostes per fils de coure de diàmetre inferior a 

1 mm. 

 

Figura 8.3.3: taula de la intensitat de corrent de curtcircuit suportada per les pantalles. Font: Prysmian 

Caiguda de tensió 

Per al càlcul de la caiguda de tensió d’aquesta línia s’aplica la fórmula següent: 

∆U= L∙I∙√3∙�R∙ cos θ+ X∙ sin θ�                                 (Eq. 8.3.1) 

A on: 
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∆U = caiguda de tensió. [V]. 

L = longitud del tram = 0,105 km. 

I = intensitat en règim permanent = 48,11 A. 

R = resistència del conductor. [Ω/km]. 

X = reactància del conductor. [Ω/km]. 

Tal com indica la NTP d’Endesa Distribución es considerarà un cosθ = 0,8 per al càlcul de la 

caiguda de tensió. La màxima caiguda acceptada per la companyia a qualsevol punt de la seva 

xarxa de MT és d’un 7%. Anem a veure  

  

Figura 8.3.4: taules de R i X en c.a.. Font: Prysmian 

Amb els valors obtinguts de les taules del fabricant s’acaba trobant una ∆U = 2,85 V, un valor 

més que correcte ja que la cdt en percentatge no arriba ni al 0,1%. 

Després d’aplicar els tres criteris anteriors, el cable escollit per a l’interconnexió és el AL 

Voltalene-H Vemex 1x120/16 mm2 12/20 kV. 
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9 Posta a terra de BT 
Segons la ITC-BT-18, la tensió màxima de contacte que es pot ocasionar no podrà ser 

superior a 24 V, i si com ja s’ha fet abans es suposa una sensibilitat del diferencial de 500 mA 

per suposar el pitjor cas possible, el valor de la resistència màxima de terra serà de 48 Ω. 

Com ja s’ha indicat cada grup d'armadures interconnectades, s'unirà mitjançant un cable nuu 

de coure trenat de 50 mm2, a les estructures suport dels panells solars. 

Per al càlcul de la resistència de posada a terra s'utilitzarà la següent fórmula:  

yz= 2∙ g
r                                                       (Eq. 9.1) 

 

La longitud total del cable de coure que unirà totes les estructures i els dos centres inversors 

és d’aproximadament 950 m. I la resistivitat del terreny, com en els càlculs anteriors és de 500 

Ω·m. Amb aquestes dades, la resistència a terra és de 1,05 Ω. 

Independència de terres en la instal· lació 

La xarxa de terres de la instal·lació solar fotovoltaica, serà independent de qualsevol altra 

xarxa de terres. Es considerarà que les xarxes de terres són independents quan el pas del 

corrent màxim de defecte per una d'elles, no provoca en l'altra diferències de tensió, respecte a 

la terra de referència, superiors a 50 V. Es calcularà a continuació, la distància mínima a la 

qual haurà d'estar la posta a terra de la instal·lació solar de la més pròxima. Per a realitzar el 

càlcul, s'ha suposat el cable de coure es comporta com una xarxa mallada. L’equació 

aproximada de la distribució del potencial d’aquesta configuració és la mateixa equació que la 

de la pica. 

Per tant, la tensió transferida en funció de la distància es calcula amb l’equació (Eq. 7.11.11), 

i s'obté una distància de 0,047 m.    

Així doncs, es pot dir que la xarxa de posta a terra pot estar a gairebé 5 cm de distància d’una 

altra instal·lació de posta a terra, pel que respecte a aquesta. Òbviament també s’ha de 

respectar la distància que s’obté fent els càlculs a la segona posta a terra, com per exemple els 

20 m trobats per la posta . 
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10 Protecció contra llamps 
Es faran els càlculs pertinents per determinar si és necessaria la instal·lació de parallamps al 

parc fotovoltaic. Es seguirà en tot moment el procediment indicat al CTE DB-SU 8: 

Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. Serà necessària la instal·lació d'un 

sistema de protecció contra llamps quan la freqüència esperada d'impactes Ne sigui major que 

el risc admissible Na. La freqüència d’impactes esperats pot determinar-se mitjançant 

l’expressió: 

Ne= Ng∙Ae∙C1∙10-6                                          (Eq. 10.1) 

A on: 

Ng =  densitat d'impactes sobre el terreny , obtinguda segons la figura del CTE = 2 

impactes/(any·km2) 

Ae = superfície de captura equivalent de l'edifici aïllat en m2, que és la delimitada per una 

línia traçada a una distància 3H de cadascun dels punts del perímetre de l'edifici, sent H 

l'altura de la construcció en el punt del perímetre considerat = 20906 m2 

C1 = coeficient relacionat amb el contorn  = 0,5 

 

Figura 10.1: taula del coeficient C1.. Font: CTE DB-SU 8 

Substituint els valors presentats, es troba una freqüència esperada d’impactes Ne = 0,0209 

impactes/any. Ara s’ha de veure el risc admissible, que es determina mitjançant l’equació: 

Na= {,{
|}∙|~∙|�∙|� ∙10-3                                        (Eq. 10.2) 

A on: 

C2 = coeficient segons el tipus de construcció = 0,5 
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Figura 10.2: taula del coeficient C2.. Font: CTE DB-SU 8 

C3 = coeficient segons el contingut de la construcció = 1 

 

Figura 10.3: taula del coeficient C3.. Font: CTE DB-SU 8 

C4 = coeficient segons l’ús de la construcció = 0,5 

 

Figura 10.4: taula del coeficient C4.. Font: CTE DB-SU 8 

C5 = coeficient segons l’ús de la construcció = 1 

 

Figura 10.5: taula del coeficient C5.. Font: CTE DB-SU 8 

Amb el valor d’aquests coeficients ja es pot trobar el risc admissible, Na = 0,022. Es conclou, 

per tant que no serà necessària la instal·lació de cap tipus de protecció contra els impactes 

dels llamps. 
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11 Pressupost 
 

Codi Descripció unitats 
preu 

unitari 
preu total 

1 OBRA CIVIL 

1.1 

Millora de les propietats resistents del 
terreny  mitjançant compactació mitjançant 
equip mecànic amb compactador de corró 
vibratori articulat, fins assolir una densitat 
seca no inferior al 90% de la màxima 
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, 
realitzat segons UNE 103501 i creació dels 
vials corresponents  

34067 m3 19,05 648.976,35 € 

1.2 

Excavació  5,26 x 3,18 m i 0,66 m de 
profunditat, i  per a col·locació d'edifici 
prefabricat de formigó monobloc PFU-4 en 
terra d'argila semi-dura, amb mitjans 
mecànics, retirada dels materials excavats, 
càrrega a camió i transport a l'abocador 
autoritzat. 

22,08 m3 14,89 328,77 € 

1.3 

Excavació  6,88 x 3,18 m i 0,66 m de 
profunditat, i  per a col·locació d'edifici 
prefabricat de formigó monobloc PFU-5 en 
terra d'argila semi-dura, amb mitjans 
mecànics, retirada dels materials excavats, 
càrrega a camió i transport a l'abocador 
autoritzat. 

14,44 m3 14,89 215,01 € 

1.4 

Realització de rasa 1 metre de profunditat i 
35cm d'amplada per a instal·lació mallat de 
terres, amb la posterior omplerta amb el 
propi material extret 

655 m 35 22.925,00 € 

1.5 

Realització de rasa 0,7 metres de 
profunditat per a instal·lació canalitzacions 
cablejat, incloent la col·locació de les 
arquetes estipulades, i la posterior omplerta 
de la rasa amb el propi material extret 

2373 m 27 64.071,00 € 

1.6 

Subministrament i muntatge del tancament 
de parcel·la format per tela metàl·lica de 

filferro ondulat diagonal, de 60 mm de 

passada de malla i 4,9 mm de diàmetre, 

acabat galvanitzat i pals d'acer galvanitzat, 

de 48 mm de diàmetre i 2 m de altura. 

Incloent les fonamentacions de 0,4 m de 

profunditat, i les portes per als accessos al 

parc 

795 m 15,97 12.696,15 € 

1.7 
Subministrament i plantació de tuies al 
voltant del parc, a la vora de la tanca. 
Separades 2 metres una de l'altra. 

387 6 2.322,00 € 
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1.8 

Actuacions al punt de connexió consistents 
en l'eliminació de la torre antiga i 
instal· lació de  torre metàl·lica, conversió 
aero-subterrània, amb seccionador i  
interruptor d'hexaflorur (denominació 
C/2000/12/C/A) , amb connexionat i posta a 
terra incloses segons NTP Endesa. 

1 19937 19.937,00 € 

1.9 Subministrament i col· locació de capa de 
10 cm de eco-grava 720 tn 23,05 16.596,00 € 

1.10 
Construcció acera perimetral de 1 m 
d'amplada i de 100mm de gruix, al voltant 
del CMiT 

21 m2 6,89 144,69 € 

TOTAL 1   
  

788.211,97 € 
2 INSTAL·LACIÓ 

2.1 Instal· lació BT 

2.1.1 

Subministrament i muntatge de les 
estructures d'alumini d'Aplisun Develop, 
amb els blocs de formigó de la base, i el 
material necessari per al muntatge 

1320 234,05 308.946,00 € 

2.1.2 
Subministrament i muntatge mòdul 
fotovoltaic SOLON 230/07 de 220Wp amb 
el material necessari per a l'anclatge 

5280 659,26 
3.480.892,80 

€ 

2.1.3 Subministrament i muntatge díode SKR 
20/16 de Semikron 240 13,07 3.136,80 € 

2.1.4 
Subministrament i muntatge a l'estructura 
de suport dels mòduls, de l'armari estanc 
CNR-43/150 de Himel 

40 96,07 3.842,80 € 

2.1.5 
Subministrament, muntatge i cablejat de  
l'interruptor automàtic magnetotèrmic S802 
PV-S50, de ABB 

40 133,45 5.338,00 € 

2.1.6 Subministrament i muntatge de l'armari 
Pragma 13 de 2 files (PRA10202). 4 43,02 172,08 € 

2.1.7 Subministrament i muntatge de porta 
transparent (PRA15213) de l'armari Pragma 2 4,86 9,72 € 

2.1.8 Subministrament, muntatge i cablejat 
inversor INGECON Sun 500 TL 2 127560 255.120,00 € 

2.1.9 

Instal· lació Sofware Ingecon® Sun 
Manager, incloent instal· lació de mòdem i 
altres elements necessaris per al 
funcionament 

1 18740 18.740,00 € 

2.1.10 
Subministrament, muntatge i cablejat de 
relé diferencial RH10, de Schneider 
Electric, amb el corresponent cablejat 

8 98,23 785,84 € 

2.1.11 Subministrament i muntatge toroïdal 
MA120, del relé diferencial 8 324,85 2.598,80 € 
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2.1.12 

Subministrament i col· locació edifici pre-
fabricat de formigó monobloc PFU-4 
d'Ormazabal, incloent els elements de la 
posta a terra i de l'enllumenat del centre 

2 10489 20.978,00 € 

2.1.13 

Instal· lació Sistema vídeo-vigilància, 
incloent càmeres amb visió nocturna i 
sensors amb alarma connectada a central de 
seguretat externa 

1 6400 6.400,00 € 

2.2 Instal· lació MT 

2.2.1 
Subministrament, muntatge i cablejat 
interruptor automàtic magnetotèrmic 
Compact NS 1600b 

2 1729,16 3.458,32 € 

2.2.2 
Subministrament i muntatge armari EKUN 
de 380x560x200 mm, amb porta 
transparent 

2 68,15 136,30 € 

2.2.3 Subministrament, muntatge i cablejat 
contador Actaris ACE SL7000 versió 762. 1 877 877,00 € 

2.2.4 

Subministrament i muntatge sistema 
teledispar TEDIS-TD, incloent l'equip 
TEDIS TD Remoto i la unitat RTU-MT, 
incloent tots els equips necessaris per a 
comunicar-se amb el Centre de Control de 
la xarxa de distribució 

1 8184 8.184,00 € 

2.2.5 

Subministrament i muntatge transformador 
Cotradis, trifàsic de 1250 kVA, aïllament 
24 kV, relació de transformació 15/0,220 
kV. Refrigeració natural, amb bany d'oli 
mineral, també inclòs a la partida 

1 27571 27.571,00 € 

2.2.6 

Subministrament i col· locació edifici pre-
fabricat de formigó monobloc PFU-5 
d'Ormazabal, incloent els elements de la 
posta a terra i de l'enllumenat del centre 

1 13678 13.678,00 € 

2.2.7 

Subministrament i muntatge cel·la CGM de 
línia CML-24, tall i aïllament en SF6 , 
interruptor rotatiu III amb comandament 
motor. Inclou relé de control integrat amb 
sistema de detecció de pas de curtcircuits i 
faltes a terra tipus ekorRCI, 3 captadors 
capacitius i 3 bornes M400-TB 

3 5013 15.039,00 € 

2.2.8 

Subministrament i muntatge cel·la CGM de 
línia CML-24, tall i aïllament en SF6 , 
interruptor rotatiu III amb comandament 
manual, inclou 3 captadors capacitius i 3 
bornes M400-TB 

1 3008 3.008,00 € 

2.2.9 
Subministrament i muntatge cel·la CGM de 
remont CMR-24. Inclou 3 captadors 
capacitius i pont d'interconnexió 

1 1642 1.642,00 € 
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2.2.10 

Subministrament i muntatge cel·la CGM de 
protecció general amb interruptor automàtic 
CMP-V-24, aïllament íntegre en SF6 i  
seccionador III. Inclou sistema de protecció 
autònom RPGM 

1 12297 12.297,00 € 

2.2.11 
Subministrament i muntatge cel·la CGM de 
medició CMM-24. Inclou 3 transformadors 
de tensió i 3 transformadors d'intensitat 

1 5246 5.246,00 € 

2.3 Cablejat 

2.3.1 
Subministrament i instal·lació dins 
canalització de cable AL Voltalene-H 
Vemex 1x120/16 mm2 12/20 kV 

315 47,28 14.893,20 € 

2.3.2 
Subministrament i instal·lació dins 
canalització de cable  Afumex 1000V 
Iristech 1x400mm2 0,6/1 kV 

2352 111,63 262.553,76 € 

2.3.3 
Subministrament i col· locació dins rasa de 
tub K flexible de 160mm de diàmetre 
exterior 

974 9,98 9.720,52 € 

2.3.4 

Subministrament i instal·lació dins 
canalització de cable de Cu de 50mm2 
nivell d'aïllament 0,6/1 kV, incloent 
aportació de petit material 

324 22,25 7.209,00 € 

2.3.5 

Subministrament i instal·lació dins 
canalització de cable de Cu de 35mm2 
nivell d'aïllament 0,6/1 kV, incloent 
aportació de petit material 

2666 15,23 40.603,18 € 

2.3.6 

Subministrament i instal·lació dins 
canalització de cable de Cu de 25mm2 
nivell d'aïllament 0,6/1 kV, incloent 
aportació de petit material 

664 10,81 7.177,84 € 

2.3.7 

Subministrament i instal·lació dins 
canalització de cable de Cu de 16mm2 
nivell d'aïllament 0,6/1 kV, incloent 
aportació de petit material 

56 7,12 398,72 € 

2.3.8 

Subministrament i instal·lació dins 
canalització de cable de Cu de 10mm2 
nivell d'aïllament 0,6/1 kV, incloent 
aportació de petit material 

62 4,47 277,14 € 

2.3.9 

Subministrament i instal·lació dins 
canalització de cable de Cu de 4mm2 nivell 
d'aïllament 0,6/1 kV, incloent aportació de 
petit material 

1160 1,74 2.018,40 € 

2.3.10 
Subministrament i col· locació dins rasa de 
tub corrugat de doble capa de 20mm de 
diàmetre 

4932 0,59 2.909,88 € 

2.4 Posta a Terra 

2.4.1 
Subministrament i instal·lació cable de 
coure nuu de 50mm2, amb collatge amb 
abraçaderes inclòs 

993 12,72 12.630,96 € 
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2.4.2 

Subministrament i muntatge piques d'acer 
amb recobriment de coure estàndard, de 14 
mm de diàmetre i 2 m de longitud. Incloent 
soldadura tèrmica per la unió amb el cable 
de coure nuu. 

7 26,41 184,87 € 

2.4.3 

Col·locació i muntatge posta a terra CMiT, 
codi UNESA 50-25/5/42. Inclou soldadures 
tèrmiques i verificació del valor de la 
resistència de la posta a terra 

1 250 250,00 € 

2.4.4 

Col·locació i muntatge posta a terra de 
servei del CMiT, codi UNESA 5/32. Inclou 
soldadures tèrmiques i verificació del valor 
de la resistència de la posta a terra 

1 200 200,00 € 

2.5 Material de seguretat 

2.5.1 Extintor d'eficàcia equivalent 89-B de 5kg 3 52,5 157,50 € 

2.5.2 
Banqueta aïllant d'operador, per a una 
tensió de 24kV 1 123 123,00 € 

2.5.3 Joc de guants aïllants per 24kV 1 55 55,00 € 

2.5.4 Pèrtiga aïllant 24kV, especial per a cel· les 1 78 78,00 € 

TOTAL 2   
  

4.559.628,43 

€ 

3 TERRENY 

3.1 Cost del terreny  34067 4,92 167.609,64 € 

TOTAL 3   
  

167.609,64 € 

4 ENGINYERIA 

4.1 Estudi de seguretat i salut 1 3000 3.000,00 € 

4.2 Estudi d'impacte ambiental 1 1500 1.500,00 € 

4.3 Projecte executiu 1 4500 4.500,00 € 

4.4 Direcció d'obra 1 4500 4.500,00 € 

TOTAL 4   
  

13.500,00 € 

Figura 11.1: pressupost detallat 

Cal dir que les quantitats presentades en aquest pressupost no inclouen l’I.V.A. Si es sumen 

les quantitats totals de cada capítol es troba: 

Total Capítol 1 Obra Civil 788.211,97 € 

Total Capítol 2 Instal·lació 4.559.628,43 € 

Total Capítol 3 Terreny 167.609,64 € 

Total Capítol 4 Enginyeria 13.500,00 € 

Pressupost total 5.528.950,04 € 

Figura 11.1: resum pressupost 

Hi ha una partida la qual no ha estat inclosa al pressupost, però potser serà una despesa a 

realitzar. Es tracta del desmantellament del parc solar fotovoltaic un cop acabada la seva vida 
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útil. En principi aquest desmantellament s’hauria de dur a terme als 25 anys de la inauguració 

de la planta. Pot ser però, que el propietari del parc decideixi seguir operant en les condicions 

que conserva el parc, o que decideixi realitzar una inversió per a substituir els elements que 

degut al pas del temps hagin perdut part del seu rendiment (principalment els mòduls i 

inversors), i seguir produint energia. 

Si no es donen cap dels dos casos anteriors, el terreny al qual s’ubica la instal·lació ha de 

desmantellar-se i quedar en les mateixes condicions en que estava abans de construir-hi el 

parc. A l’Annex C, corresponent a l’estudi d’Impacte Ambiental s’hi expliquen les condicions 

i la valoració de l’impacte d’aquest desmantellament. Tot el procés de des-instal·lació i 

posterior reciclatge dels elements extrets seria realitzat per empreses especialitzades. A 

continuació es cita una part de l’Annex C, referent a aquest procés: “Quan el cicle de vida 

dels mòduls hagi arribat a la seva fi, o s’hagi fet malbé per diferents circumstàncies, aquests 

són enviats al seu productor per a reparació, reutilització o eliminació. El vidre i l’alumini  

podrien reutilitzar-se, o almenys incorporar-se al reciclatge. Les estructures metàl·liques 

podrien ser reutilitzades o reciclades, així com els blocs de formigó de la base, que podrien 

ser reutilitzast o reciclats com a eco-grava. Els edificis prefabricats també es desmantellarien 

i es reciclarien de manera correcta. Pel que fa al cablejat i conductes, també serien reciclats 

aprofitant tant el coure com el plàstic aïllant. Tot aquest desmantellament i posterior 

reciclatge seria realitzat per empreses especialitzades” 

El pressupost per aquest desmantellament i posterior tractament seria de 261.052,47 €. 
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12 Estudi econòmic 
L’estudi econòmic es realitzarà en base a 25 anys, que és el temps que els fabricants dels 

principals elements instal·lats al parc (mòduls, inversors...) garanteixen el seu correcte 

funcionament. Es presentaran primer les dades bàsiques de la instal·lació fotovoltaica, així 

com també les dades necessàries per a la concessió d’un contracte de leasing (d’aquesta forma 

el Banc assumirà l’I.V.A. de la seva part). 

Potència de la instal·lació (kWp instal·lats) 1.161,6 kWp 

Preu unitari 4,76 €/Wp 

Percentatge finançament fons propis 20,00% 

Despesa de constitució crèdit 16.000 € 

Anys de crèdit 15 

Tipus d’interès de sortida  2,20% 

Desgravació mediambiental 10 anys 4,00% 

Producció específica prevista (kWh any/kWp instal·lat) 1.278,55 

Pèrdues de producció estimades per any 0,70% 

Preu de la tarifa regulada 0,290857 €/kWh 

Despeses de manteniment i assegurança anuals 26.400 € 

I.P.C. mitjà estimat a 25 anys 2,50% 

Impost de Societats 25,00% 

Anys d’amortització de la instal·lació 15 

Figura 12.1: taula de dades generals 

Com es pot deduir de les dades anteriors, es farà l’estudi suposant que la inversió la realitza 

una societat, la qual paga per mitjans propis un 20% de la despesa total. Els tipus d’interès 

s’ha calculat amb l’Euríbor mitjà del tercer trimestre del 2009 més 0,8 punts per a fer un 

càlculs conservadors. La desgravació mediambiental de l’any 2009 correspon a un 4%, i 

només és vàlida per aquest any, ja que al 2010 la desgravació és nul·la. La despesa de 

constitució de crèdit s’ha pres un valor d’aproximadament el 0,25% del valor del crèdit. 

Pel que fa a les despeses de manteniment es consideren de 12.000 € anuals (i apart del 

manteniment pròpiament dit cobreixen també les despeses com el consum d’electricitat i 

aigua). El valor de l’assegurança serà de 1.200 € mensuals (14.400 € anuals). Aquesta cobrirà 

com a mínim el 100% dels equips instal·lats per sinistre, força major... i assegurança de lucre 

cessant del parc, per pèrdua de producció per un sinistre dels que es cobreixen. La tarifa del 

preu de venda ja ha estat calculada a la Memòria. 
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A continuació es presenten unes quantes dades sobre la inversió que facilitaran la comprensió 

dels següents apartats: 

Cost total de la instal·lació sense I.V.A. 5.528.950 € 
I.V.A. de la instal·lació que pagarà el banc 707.705 € 
I.V.A. de la instal·lació corresponent a la societat per la part pagada 176.926 € 
Cost total de la instal·lació (I.V.A. inclòs) 6.413.581 € 
Pagat per mitjans propis.  (20%) 1.105.790 € 
Total a finançar pel banc (80%) 4.423.160 € 

Figura 12.2: taula de quantitats econòmiques generals de la inversió 
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12.1 Ingressos 

Any 
Pèrdua 

estimada 
(%) 

Pèrdua 
acumulada 

(%) 

Producció 
estimada  

Coef. 
reductor 

IPC 

IPC 
reduït 
(%) 

Preu kWh 
(€) 

INGRESSOS 
(€) 

0 2009           
               

0,290857    0 

1 2010     1.485.168 0,25% 2,25% 
               

0,297401    441.690 

2 2011 0,70% -0,70% 1.474.768 0,25% 2,25% 
               

0,304093    448.466 

3 2012 0,70% -1,40% 1.464.371 0,25% 2,25% 
               

0,310935    455.324 

4 2013 0,70% -2,10% 1.453.975 0,50% 2,00% 
               

0,317154    461.133 

5 2014 0,70% -2,80% 1.443.579 0,50% 2,00% 
               

0,323497    466.993 

6 2015 0,70% -3,50% 1.433.183 0,50% 2,00% 
               

0,329967    472.903 

7 2016 0,70% -4,20% 1.422.787 0,50% 2,00% 
               

0,336566    478.862 

8 2017 0,70% -4,90% 1.412.391 0,50% 2,00% 
               

0,343297    484.870 

9 2018 0,70% -5,60% 1.401.995 0,50% 2,00% 
               

0,350163    490.927 

10 2019 0,70% -6,30% 1.391.598 0,50% 2,00% 
               

0,357166    497.032 

11 2020 0,70% -7,00% 1.381.202 0,50% 2,00% 
               

0,364310    503.185 

12 2021 0,70% -7,70% 1.370.806 0,50% 2,00% 
               

0,371596    509.386 

13 2022 0,70% -8,40% 1.360.410 0,50% 2,00% 
               

0,379028    515.633 

14 2023 0,70% -9,10% 1.350.014 0,50% 2,00% 
               

0,386608    521.927 

15 2024 0,70% -9,80% 1.339.618 0,50% 2,00% 
               

0,394341    528.266 

16 2025 0,70% -10,50% 1.329.221 0,50% 2,00% 
               

0,402227    534.649 

17 2026 0,70% -11,20% 1.318.825 0,50% 2,00% 
               

0,410272    541.077 

18 2027 0,70% -11,90% 1.308.429 0,50% 2,00% 
               

0,418477    547.548 

19 2028 0,70% -12,60% 1.298.033 0,50% 2,00% 
               

0,426847    554.061 

20 2029 0,70% -13,30% 1.287.637 0,50% 2,00% 
               

0,435384    560.616 

21 2030 0,70% -14,00% 1.277.241 0,50% 2,00% 
               

0,444092    567.212 

22 2031 0,70% -14,70% 1.266.845 0,50% 2,00% 
               

0,452973    573.847 

23 2032 0,70% -15,40% 1.256.448 0,50% 2,00% 
               

0,462033    580.521 

24 2033 0,70% -16,10% 1.246.052 0,50% 2,00% 
               

0,471274    587.232 

25 2034 0,70% -16,80% 1.235.656 0,50% 2,00% 
               

0,480699    593.979 
 

Total 34.010.248       12.917.339 
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Figura 12.1.1: taula dels ingressos per producció estimada 

A l’anar envellint la instal·lació, i especialment els mòduls fotovoltaics es consideren unes 

pèrdues de entre un 0,5 i un 1%. El valor agafat és de 0,7%.  S’ha considerat un increment del 

preu de l’electricitat  (de la tarifa de venta) de l’IPC menys 0,25 punts els cinc primers anys, i 

a partir de llavors es restarà 0,5 punts. Els ingressos a cada any es troben multiplicant la 

producció per el valor corresponent de la tarifa. Per conèixer la producció al primer any es fa 

amb les dades obtingudes a l’apartat 2.4: 

Mes Ep (kWh/dia) dies kWh/mes 

Gener 2949,65 31 91439,00 

Febrer 3401,32 28 95236,91 

Març 4192,30 31 129961,21 

Abril  4599,34 30 137980,28 

Maig 4896,97 31 151806,19 

Juny 4947,92 30 148437,57 

Juliol 4917,22 31 152433,84 

Agost 4795,48 31 148659,86 

Setembre 4435,61 30 133068,23 

Octubre 3913,80 31 121327,71 

Novembre 3024,88 30 90746,28 

Desembre 2711,98 31 84071,38 

TOTAL 1485168,45 

Figura 12.1.2: taula de la producció estimada el primer any 
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12.2 Despeses d’explotació 

Any Leasing (€) 
Principal 

Leasing (€) 
Interessos 

(€) 
Escriptura 
crèdit (€) 

Despeses 
fixes (€) 

Total despeses (€) 

0 2009 4.423.159   97.309 16.000   113.309 
1 2010 4.423.159 252.097 97.309 

 
26.400 123.709 

2 2011 4.171.062 257.643 91.763   27.060 118.823 
3 2012 3.913.420 263.311 86.095   27.737 113.832 
4 2013 3.650.109 269.104 80.302   28.430 108.732 
5 2014 3.381.005 275.024 74.382   29.141 103.523 
6 2015 3.105.981 281.075 68.332   29.869 98.201 
7 2016 2.824.906 287.258 62.148   30.616 92.764 
8 2017 2.537.648 293.578 55.828   31.381 87.209 
9 2018 2.244.070 300.037 49.370   32.166 81.536 
10 2019 1.944.033 306.637 42.769   32.970 75.739 
11 2020 1.637.395 313.384 36.023   33.794 69.817 
12 2021 1.324.012 320.278 29.128   34.639 63.767 
13 2022 1.003.734 327.324 22.082   35.505 57.587 
14 2023 676.410 334.525 14.881   36.393 51.274 
15 2024 341.885 341.885 7.521   37.303 44.824 
16 2025 0 0 0   38.235 38.235 
17 2026 0 0 0   39.191 39.191 
18 2027 0 0 0   40.171 40.171 
19 2028 0 0 0   41.175 41.175 
20 2029 0 0 0   42.204 42.204 
21 2030 0 0 0   43.259 43.259 
22 2031 0 0 0   44.341 44.341 
23 2032 0 0 0   45.449 45.449 
24 2033 0 0 0   46.586 46.586 
25 2034 0 0 0   47.750 47.750 
 

TOTALS 4.423.159 915.244 16.000 901.765 1.833.047 

Figura 12.2.1: taula de les despeses d’explotació 

La columna de Leasing es refereix a la quantitat que falta per a liquidar el deute. Cada any se 

li descompte el valor de l’any anterior de la columna Principal Leasing (que és la quota anual 

d’interès més amortització, restant-li els interessos de la quantitat que falta a pagar, que és la 

columna de Leasing). D’aquesta manera es va descomptant any a any fins que s’ha liquidat el 

deute (als 15 anys).  

Les despeses d’explotació però, inclouen només els interessos i les despeses fixes (despeses 

de manteniment i assegurança), i el primer any les despeses de constitució del contracte de 

leasing. Com a dada interessant es veu que, la suma de tots els interessos pagats durant la vida 

del crèdit ascendeixen a 915.244 €. 
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12.3 Compte de resultats 

Figura 12.3.1: taula del compte de resultats 
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12.4 Tresoreria 

 

Any 
Total 

sortides (€) 
Total entrades 

(€) 
Cash flow (€) 

Cash flow 
actualitzat (€) 

Pay-back (€) TIR fins any ‘x’ 

0 2009 113.314 - - 1.219.104 - 1.219.104 - 1.219.104 
 

1 2010 375.808 441.690 65.882 64.306 - 1.154.797 
 

2 2011 376.468 448.466 71.999 68.596 - 1.086.201 
 

3 2012 377.144 455.324 78.180 72.704 - 1.013.497 
 

4 2013 377.838 461.133 83.296 75.609 -  937.888 
 

5 2014 378.548 466.993 88.445 78.363 - 859.524 
 

6 2015 379.277 472.903 93.626 80.970 - 778.555 - 20,63% 
7 2016 380.024 478.862 98.838 83.433 - 695.121 - 14,99% 
8 2017 380.789 484.870 104.081 85.758 - 609.363 - 10,68% 
9 2018 381.573 490.927 109.353 87.948 - 521.415 - 7,32% 
10 2019 382.378 497.032 114.655 90.006 - 431.409 - 4,65% 
11 2020 383.202 503.185 119.984 91.937 - 339.472 - 2,51% 
12 2021 393.204 509.386 116.182 86.895 - 252.577 - 0,88% 
13 2022 407.275 515.633 108.359 79.106 - 173.471 0,36% 
14 2023 411.314 521.927 110.613 78.820 - 94.651 1,40% 
15 2024 415.421 528.266 112.845 78.488 - 16.163 2,28% 
16 2025 162.340 534.649 372.310 252.763 236.600 4,41% 
17 2026 164.663 541.077 376.414 249.438 486.037 5,86% 
18 2027 167.016 547.548 380.532 246.136 732.174 6,94% 
19 2028 169.398 554.061 384.664 242.859 975.033 7,78% 
20 2029 171.808 560.616 388.808 239.605 1.214.638 8,44% 
21 2030 174.249 567.212 392.963 236.375 1.451.012 8,98% 
22 2031 176.718 573.847 397.129 233.167 1.684.180 9,42% 
23 2032 179.218 580.521 401.302 229.983 1.914.163 9,78% 
24 2033 181.748 587.232 405.483 226.822 2.140.986 10,09% 
25 2034 184.308 593.979 409.670 223.684 2.364.670 10,35% 
TOTALES 7.645.042 12.917.339 4.166.507 2.364.670 

  
Figura 12.4.1: taula dels fluxos de caixa 

V.A.N. 2.364.670 € 
T.I.R. (a 25 anys) 10,35% 

Pay-back  16 anys 

Figura 12.4.2: V.A.N., T.I.R. i Pay-back 
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12.5 Inversió en Obligacions de l’Estat 

Obligacions de l’Estat a 30 anys: 
 

Capital disponible per invertir: 1.105.790 € 

Preu mitjà del bonus a la Subhasta 18/06/2009: 910,10 € 

Nº Bonus adquirits: 1215 

Capital invertit: 1.105.771,50€ 

Valor nominal de cada Bonus: 1.000,00 € 

Valor nominal de la inversió: 1.215.000 € 

Cupó anual del Bonus: 4,2% 

 

Data pagament 1er Cupó 31/01/2010 

Cupó anual brut: 51.030,00 € 

Retenció a compte IRPF 18%: 9.185,40 € 

Cupó anual net: 41.844,60 € 

Data pagament següents cupons 31/01/2011 - 31/01/2036 

Cupó anual brut: 51.030,00 € 

Retenció a compte IRPF 18%: 9.185,40 € 

Cupó anual net: 41.844,60 € 

Data de devolució de la inversió per amortització 31/01/2037 

Cupó anual brut: 51.030,00 € 

Retenció a compte IRPF 18%: 9.185,40 € 

Cupó anual net: 41.844,60 € 

 

Resultats Totals Imp. euros 

Rendibilitat mitjana: 4,909 

Quantitat total rebuda durant tota la inversió 

Brut (capital + interessos) 2.643.840,00 € 

Neta (després de la retenció del 18%): 2.386.648,80 € 

Figura 12.5.1: resultat inversió Obligacions de l’Estat. Font: www.tesoro.es 
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13 Mòdul fotovoltaic 
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14 Estructura fixa  
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15 Díode de bloqueig 
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16 Interruptor automàtic magnetotèrmic 
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17 Inversor 
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18 Relé de protecció diferencial 
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19 Transformador  
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20 Comptador 
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