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1.1. Objecte del projecte. 

 

L’objecte d’aquest projecte és la instal·lació fotovoltaica en un habitatge 
unifamiliar situat a la ciutat de Manresa. S’estudiaran 3 alternatives 
d’instal·lació: instal·lació 5 kW amb estructures, 5 kW amb seguidor i 5kW amb 
doble seguidor. On realitzarem la comparació dels tres casos escollint la millor 
alternativa. 

 

1.2. Situació i ubicació. 

 

Aquesta instal·lació es realitzarà a la teulada de l’habitatge en qüestió. 
L’inversor es ficarà dins la sala sotacoberta, la qual realitza la funció de 
magatzem. Els elements de mesura, altres proteccions es trobaran a la part 
exterior de l’habitatge dins la caixa de protecció i mesura. Aquest habitatge 
està situat a la part Nord-Est de Manresa, a la Plaça de la Pau s/n , davant 
d’una illa d’habitatges en forma circular. Les principal vies d’accés a la ciutat 
de Manresa són l’autopista C-16 (Terrassa-Manresa), l’eix transversal C-25, la 
carretera C-55 que uneix Abrera amb Manresa i la carretera C-37 que uneix la 
nacional N-II (Barcelona-Lleida) amb Manresa. 

 

1.3. Titulars 

 

Dades del promotor: 

 

Nom: Pol Gimferrer Jorba 

D.N.I. : 45168748-T 

Direcció: Passeig Pere III nº 10 1r 2a, C.P. 08242- Manresa (Barcelona) 

Telf. : - 

 

Dades professionals dels tècnics redactors del projecte: 

 

Nom : Pablo Contreras Escudé i Marc Moreno Puig 

D.N.I. : 49103480-J / 38366290-B   

Direcció: C/ Pau Casals nº 6, C.P. 08242 Manresa (Barcelona) / 

    Pl. de l’Amistat, nº 2, C.P. 08243 Manresa (Barcelona) 

Telf. : 621401427 / 639942848 
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N. de col·legiat : 1234 / 1235 

 

1.4. Energia Solar Fotovoltaica. 

 

1.4.1. Introducció. 

 

L’Energia Solar Fotovoltaica és una captació directa de l’energia solar per 
obtenir energia elèctrica. Aquest procés es basa en l’aplicació de l’efecte 
fotovoltaic. Aquest es produeix al incidir la llum sobre uns materials anomenats 
semiconductors. D’aquesta manera es genera un flux d’electrons en l’interior 
del material que pot ser aprofitat per obtenir energia elèctrica. 

 

1.4.2. El sol 

 

- Es tracta de la principal font energètica que arriba a la Terra. 

- Es pot aprofitar de moltes maneres, però principalment n’hi ha dues de 
directes: la tèrmica i la fotovoltaica. 

- L'energia solar arriba pràcticament a tot arreu. 

- No es generen contaminants en l’ús que se’n fa. 

- Algunes dades interessants del sol: 

 

• Radi del sol: 700.000 km (109 vegades la Terra) 

• Massa del sol: 300.000 vegades la massa de la Terra. 

• Edat aprox. del sol: 5.000 milions d'anys. 

• Vida estimada aprox.: 8.000 milions d'anys més. 

 

- La superfície del sol s'anomena fotosfera i, per a nosaltres, és la part 
"visible". 

- L'energia que irradia el sol, procedeix de reaccions nuclears de fusió en què, 
els àtoms d'hidrogen es fusionen i formen àtoms d'heli. Aquest és un procés 
que allibera molta energia en totes les direccions possibles. 

- La distància entre el sol i la Terra és de 150 milions de km i, atès que la llum 
viatja a una velocitat de 300.000 km/s, les radiacions que emet el sol triguen 
vuit minuts en arribar al nostre planeta. 
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- S’ha calculat que la potència d'irradiació del sol és de 4 x 1023 kW, 
aproximadament unes 200 x 1012 vegades la potència de totes les centrals que 
actualment hi ha funcionant al món. 

- En un segon, el sol irradia més energia que la que ha consumit la humanitat 
en la seva història. 

        

 

Fig 1. Protuberància solar 

 

 

Fig 2.Sol i Terra 

 

� Problemàtica 

 

- L'energia solar arriba a la Terra amb poca densitat i de forma discontínua. 

- Alguns equips per a aprofitar l'energia solar es fabriquen amb caràcter 
comercial des de fa només dues dècades, per tant, encara són força cars i en 
alguns casos tecnològicament immadurs (convertidors cc/ca). 

- Els cal una altra font energètica de suport si es vol garantir el 
subministrament continu i el nivell de consum actual. 
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� Tendència actual 
 
 
 

                       

 
 
 
 
 

 
 

Fig 3. Instal·lació solar fotovoltaica en edifici d’habitatges 

 

 

Fig 4. Captadors solars tèrmics 

 

- Augment de les vendes amb caràcter exponencial (40% anual en 
fotovoltaica). 

- Es duran a terme moltes instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa 
elèctrica. 

- L'energia solar fotovoltaica és la base de l'electrificació rural. 

- Molts equipaments públics incorporaran energia solar com a exemple 
demostratiu. 

- Apareixen noves regulacions que normalitzen el sector de l'energia solar. 

 

1.4.3. Evolució Històrica. 

 

- El 1836, Becquerel descobreix l’Efecte Fotovoltaic. 

- Després Hertz, el 1887, qui va deduir que tots els metalls emetien càrregues 
negatives sota l’acció de la llum. 
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- Més tard, el 1902, Einstein va interpretar aquests fets i PlancK va enunciar la 
teoria dels fotons. 

- Però vam tenir que esperar fins al 1954, per que Chapin, Fueller i Perarson, 
desenvolupessin la primera cèl·lula solar que convertia la llum solar en 
electricitat, coneguda com CZCHRALSKY. 

- El 1958, les cèl·lules solars no van tardar molt de temps per ser utilitzades, 
ja que es va llançar a l’espai el VANGUARD I, el primer satèl·lit que transforma 
les radiacions solars en energia elèctrica. 

- Podem dir que el 1997 hi havia instal·lada una potència mundial de 126,70 
MWp. I hi ha un creixement interanual de potència cada vegada més gran. 

- Actualment a Catalunya, funcionen més de 38.000 m2 de captadors solars 
tèrmics per a ACS de calefacció i climatització de piscines i a Espanya n’hi ha 
més de 400.000. 

- A l’Estat espanyol, hi ha una potència fotovoltaica instal·lada de més de      
12 MWp. 

- L'any 2000 es van fabricar al món mòduls fotovoltaics amb una potència total 
superior als 287 MW, fet que suposa un augment del 43% respecte del 1999 i 
la potència històrica total fabricada va superar els 1.250GWp. 

 

 

 

Fig 5. Evolució històrica de l'energia solar fotovoltaica 
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1.4.4. La situació del sector fotovoltaic 

 

1.4.4.1. El mercat fotovoltaic a la Unió Europea 

 

El Llibre Blanc de les Energies Renovables a la Unió Europea planteja com a 
principal objectiu que l’aportació de les fonts d’energia renovable es situï en un 
percentatge del 12% sobre l’energia primària demandada per la Unió Europea 
a l’any 2010. Això significaria multiplicar per un factor igual a 100 el valor de la 
potència fotovoltaica instal·lada en 1995. Dintre del desenvolupament del 
Llibre Blanc s’inclou, com acció clau, la instal·lació a la Unió Europea d’un total 
d’un milió de sistemes fotovoltaics. 

 

Europa ocupa un lloc significatiu en el repartiment mundial de la fabricació de 
pannells. 

 

A continuació, observem un gràfic de la potència total instal·lada a Europa 
durant el 2006 ( MWp) :  ( informació més recent ). 

 

  

 

Fig 6. Potència total instal·lada a europa segons països 

 

Per tant, el total instal·lat a Europa al 2006 és: 847 MWp / 1246 MWp. 
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Al gràfic només es mostra els països amb potència > 2 MWp. 

En canvi, en aquest altre gràfic ens diuen la potència total instal·lada a Europa 
fins a 2006 ( MW ): ( informació més recents ). 

 

 

 

Fig 7. Potència total instal·lada a europa fins el 2006 

 

Es mostren països amb potència > 5 MWp. 

• Total acumulat fins a 2006 a Europa: 3.419 MWp. 

 

1.4.4.2. El mercat fotovoltaic a Espanya 

 

Espanya és un país privilegiat per les condicions climatològiques. Amb àrees 
d’alta irradiació que la situen favorablement davant altres països de la UE. 

 

La irradiació estarà condicionada per la climatologia de l’àrea geogràfica així 
com per les ombres que interfereixen amb la captació de la mateixa per part 
dels pannells, ja sigui obstacles de caràcter natural (per exemple una 
muntanya) com de caràcter artificial (per exemple que amb el moviment dels 
seguidors alguns pannells puguin projectar ombra sobre altres).  

 

Recentment les aplicacions connectades a xarxa a Espanya s’han consolidat 
com la principal aplicació de l’energia solar fotovoltaica, ja que s’han adoptat 
un conjunt de mesures de caràcter econòmic i legislatiu amb l’objectiu de crear 
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unes condicions adequades per el desenvolupament del mercat de les 
aplicacions fotovoltaiques connectades a xarxa. 

 

Potència instal·lada 

 

- Objectius PER 2005-2010. 

 

La distribució per casos tipus és la següent: 

 

I. Instal·lacions aïllades:   15 MW 

II. P < 100 kW, fixes:   205 MW 

III. P < 100 kW, seguiment:  112 MW 

IV. P > 100 kW:    31 MW 

 

INCREMENT al període 2005-2010 de 363 MW. 

Potència TOTAL instal·lada al 2010 de 400 MW.   

 

En el següent gràfic observem la potència instal·lada cada any i l’acumulat en 
els objectius PER 2005-2010: 

 

 

Fig 8. Potència instal·lada cada any i acumulat segons objectius PER 2005-201 
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 - Estimació de potència instal·lada durant 2005-2010. 
 
 

 

Fig 9. Estimació de la potència instal·lada durant 2005-2010 

 

Connectada a xarxa: 554 MW 

Aïllada de xarxa: 16 MW 

- Nous objectius; en funció del PER 2011-2020. 
 

 

Fig 10. Nous objectius en funció del PER 2011-2020 
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• El 85% d’objectiu de 371 MW s’ha arribat al setembre de 2007. 

• La resolució del 27-09-07, estableix un període de 12 mesos de vigència 
de les tarifes actuals. 

• S’ha proposat un “objectiu pont”, amb noves tarifes a partir del         
29-09-08. 

• Un nou PER 2011-2020 es començarà a elaborar al 2008. 

 

- Potència instal·lada a Espanya del 1999-2007. 

 

 

Fig 11. Potència instal·lada a Espanya del 1999 al 2007 

 

- Potència estimada a Espanya fins a 2007. 
 

 
 

Fig 12. Potència estimada a Espanya fins el 2007 
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• El total estimat fins a 2007 per a instal·lacions connectades a 
xarxa és de 554 MW. 

 

1.4.5. Aplicacions de l’energia solar fotovoltaica 

 

1.4.5.1. Convertir l'energia solar en electricitat. 

 

La producció d’electricitat a través de l’energia del sol adopta diferents 
configuracions en funció del tipus de sistema de transformació energètica que 
es faci servir. En general però, els dos sistemes més emprats per a produir 
electricitat a través de la radiació solar són: 

 

- Els sistemes solars termoelèctrics : El sol es fa servir per a produir vapor 
d’aigua, que acciona una turbina i aquesta, acciona un alternador i obté 
electricitat. És un cicle tèrmic convencional tot i que la font principal d’energia 
no siguin els combustibles fòssils ni l’energia nuclear, sinó el sol. 

 

 

Fig 13. Central solar 

 

- Els sistemes solars fotovoltaics: El sol es fa servir per a produir 
directament electricitat a través d’un dispositiu de silici semiconductor 
denominat cèl·lula fotovoltaica. En aquesta transformació, no hi ha elements 
mecànics ni tèrmics; tot funciona a nivell atòmic. Els sistemes solars 
fotovoltaics són els sistemes que es fan servir per a subministrar electricitat 
quan el cost de manteniment i instal·lació de les línies de subministrament 
general no es rendible, és a dir, per a instal·lacions autònomes. 
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Aquest sistema de fàcil instal·lació i manipulació presenta nombrosos 
avantatges de confort i ús si ho comparem amb altres sistemes autònoms de 
subministrament elèctric. 

 

 

Fig 14. Mòduls fotovoltaics per a produir electricitat a partir de la radiació del sol 

 

 

1.4.5.2. Interconnexió a xarxa. 

 

La ràpida evolució de la tecnologia i el major grau de conscienciació medi 
ambiental està obrint les portes a un augment progressiu de les instal·lacions 
solars fotovoltaiques en zones que ja disposen de subministrament elèctric. 

 

Si la zona on es fa una instal·lació solar disposa de xarxa elèctrica, aleshores 
es fa una interconnexió de manera que hi hagi un intercanvi energètic entre 
totes dues. 

 

L’electricitat que genera l’equip solar durant el dia i que no consumeixi l’edifici, 
es pot enviar a d’altres consumidors a través de la xarxa (venda d’energia). 

 

Les estones en què no hi ha prou insolació per a produir l’electricitat que 
necessita l’habitatge per a cobrir el consum, la instal·lació agafa l’energia 
elèctrica de la xarxa (compra d’energia). 
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Fig 15. Edifici amb teulada fotovoltaica connectat a la xarxa elèctrica 

 

 

Fig 16. Edifici amb teulada fotovoltaica connectat a la xarxa elèctrica 

 

En aquestes instal·lacions, s’estableix una relació de compra-venda d’energia 
elèctrica entre l’usuari i la xarxa elèctrica, de manera que a final de mes, es 
factura o es paga el balanç energètic. 

 

Les instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica es poden 
classificar en dos grups: 

 

- Les centrals solars fotovoltaiques. 

- Els edificis amb instal·lacions integrades. 

 

El cas de les centrals solars és el que formen un grup de mòduls solars 
fotovoltaics col·locats estratègicament en una zona de màxima insolació, amb 
la finalitat de produir energia elèctrica durant les hores d’insolació. Tota 
l’energia que generen aquestes centrals es subministra a la xarxa elèctrica per 
a poder distribuir- la pel territori. 
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L’energia elèctrica que produeix una central solar es barreja, doncs, amb 
l’electricitat que generen la resta de centrals elèctriques, sense cap 
diferenciació. 

 

 

 

Fig 17. Esquema genèric d'instal·lació solar fotovoltaica autònom i connectat a xarxa 

 

Els edificis amb instal·lacions integrades ofereixen alguns avantatges que cal 
tenir en compte: 

 

1. Generen l’electricitat en el mateix lloc on s’ha de consumir. 

2. Permeten substituir elements estructurals pels mòduls solars. 

3. Integren els mòduls solars en l’estructura de l’edifici. 

4. Difonen un model energètic més sostenible. 

 

El fet de poder integrar les cèl·lules solars en els elements estructurals de 
l’edifici comporta estalvis econòmics importants pel que fa a la instal·lació 
solar, a més, atès que la producció elèctrica es fa en el lloc de consum, 
s’eviten les pèrdues de transport i la sobrecàrrega de línies i, atès que es 
tracta d’edificis integrats a la ciutat, fan que la societat s’adoni de les 
possibilitats de l’energia solar per a subministrar electricitat d’una manera més 
sostenible des d’un punt de vista medi ambiental. 
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Fig 18. Esquema-resum aplicacions de l'energia solar fotovoltaica 

 

 

1.4.6. Sistema fotovoltaic : Parts principals. 

 

Les instal·lacions fotovoltaiques requereixen pel seu funcionament l’acoplament 
de dos subsistemes principals: 

 

� Subsistema de captació:  

 

La seva finalitat és la captació de l’energia solar . El subsistema de captació 
està constituït pels pannells solars, els quals transformen la radiació solar en 
electricitat, per tant, s’instal·len sobre unes estructures adequades amb la 
deguda orientació i inclinació per maximitzar la producció. 

 

Un pannell solar està constituït per varies cèl·lules iguals connectades 
electrònicament entre si en sèrie i paral·lel de forma que la tensió i la corrent 
subministrada pel pannell s’incrementà fins ajustar-se al valor desitjat. 

 

El pannell conté altres elements que fan possible l’adequada protecció del 
conjunt davant dels agents exteriors, assegurant una rigidesa suficient 
possibilitant la subjecció a les estructures que els suporten i permeten la 
connexió elèctrica. 
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Fig 19. Elements d'un pannell solar 

 

 

Fig 20. Pannell solar fotovoltaic 

 

 

� Subsistema de distribució i consum: 

  

El subsistema de distribució i consum està constituït pels convertidors i 
inversors i per tot el conjunt de cables elèctrics, sistemes de protecció i els 
elements de consum, necessari per distribuir l’energia generada fins les 
nostres càrregues. 

 

Els convertidors i inversors d’energia, són elements que la seva finalitat es 
adaptar les característiques de la corrent generada a la demanda total o 
parcialment per les aplicacions. 

Existeixen dos tipus: de corrent continua ( c.c. ) i de corrent altern ( c.a. ).  
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Els convertidors de c.a. són necessaris pels pannells, els quals treballen en 
corrent continua, i transformen la corrent continua en corrent alterna, ja que la 
majoria de les càrregues treballen en corrent alterna. 

 

 

Fig 21. Inversor 

 

 

1.4.7. Cèl·lules solars. 

 

Les cèl·lules solars transformen directament part de l’energia solar que reben 
en energia elèctrica. L’efecte fotovoltaic es produeix quan la radiació solar 
entra en contacte amb un material semiconductor cristal·lí. La llum transporta 
energia en forma de fotons. 

 

Aquests, al incidir sobre determinats materials ( per exemple, el silici dopat 
amb fòsfor i bor, i transformat, per tant, en un semiconductor ), produeix un 
moviment d’electrons en el seu interior, apareixen en els seus extrems una 
diferència de potencial, el que les converteix en una petita pila o generador 
elèctric. 

 

Quan sobre la cèl·lula solar fotovoltaica incideix la radiació solar, apareix en 
ella una tensió anàloga a la que es produeix entre els borns de una pila. 
Mitjançant la col·locació de contactes metàl·lics en cada una de les cares es pot 
extraure l’energia elèctrica, que es utilitzable en diferents aplicacions. 

 

1.4.8. L'efecte fotovoltaic 

 

Els materials semiconductors (el silici entre ells) tenen la particularitat de 
presentar un comportament diferent davant l'electricitat (flux de càrregues) en 
funció de si són o no són excitats per una font energètica externa. 
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Quan un fotó (partícula de llum radiant) impacte contra un electró del darrer 
orbital d'un àtom de silici, li proporciona l'energia amb la que viatjava (energia 
cinètica). 

 

Si l'energia adquirida per un electró supera la força d'atracció del nucli (energia 
de valència) aquest surt de la seva òrbita, queda lliure de l'àtom i, per tant, 
pot viatjar pel material. En aquest moment, es diu que el silici s'ha fet 
conductor. 

 

Per tal de poder crear un camp elèctric que impulsi els electrons a sortir de la 
cèl·lula solar, es crea una unió P-N, és a dir que una zona del material té excés 
d'electrons i l'altra n’està mancada. Normalment, en el procés de fabricació de 
les cèl·lules fotovoltaiques, es parteix de silici del tipus P i es fa a través d’una 
lleugera contaminació amb bor que té un electró menys que el silici. Sobre 
aquest material, es difon un gas ric en fòsfor que és més negatiu; el fòsfor 
penetra lleugerament en el silici, formant la capa anomenada N. Aquest procés 
rep el nom de dopatge. 

 

La unió P-N crea un camp elèctric (0,5 V) de manera que, en alliberar un 
electró, se l’impulsa a través del material fins als conductes de plata, de baixa 
resistivitat, serigrafia en la superfície de la cèl·lula. 

 

 

Fig 22. Secció figurada d'una cèl·lula fotovoltaica de silici cristal·lí 

 

 
En la següent figura, es mostra un esquema de com es produeixen el 
alliberament d'electrons a la cèl·lula solar fotovoltaica i de com aquests viatgen 
pel material. 
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Fig 23. Alliberament d’electrons a la cèl·lula i com viatgen pel material 

 

1.4.9. Fabricació de cèl·lules solars 

 

Tecnològicament, la fabricació de cèl·lules solars és molt complexa. La matèria 
prima és l’arena comuna ( SiO2 ), la qual haurà de traslladar-se a una factoria 
on se li extrau l’oxigen que conté i on el silici resultant sofreix un complex 
procés de purificació. El producte resultant passa a l’altra fàbrica on es 
transforma en plaquetes de silici fotovoltaic. D’ella passa a una tercera on 
s’efectuen les operacions físico-químiques de formació de camp elèctric intern i 
de formació d’elèctrodes metàl·lics. Per últim, d’aquesta fàbrica passa a una 
altra on aquesta cèl·lula es solda, encapsula i es formen els mòduls o pannells. 

 

 

Fig 24.Procés de fabricació de cèl·lules solars 
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1.4.10. Tecnologia de cèl·lules solars. 

 

Existeixen diferents materials susceptibles d’utilització com convertidors 
fotovoltaics, però, comercialment, només es troben els derivats del silici, 
sobretot, en les tecnologies monocristal·lines i policristal·lines. El silici amorf es 
també utilitzat però només s’utilitza per aplicacions de baix cost ( rellotges 
solars, jocs, calculadores, etc. ). En el següent quadre podem saber més sobre 
elles: 

 

- Silici monocristal·lí: tots els àtoms estan perfectament ordenats. En el 
procés de cristal·lització al anar dipositant-se els àtoms sobre el cristall ja 
format ho fan sempre respectant el mateix ordre. El color que presenta és molt 
monocromàtic: blau, fosc i amb un cert esplendor metàl·lic. 

Rendiment Laboratori: 24%  

Rendiment Directe: 15-18% 

 

 

Fig 25. Cèl·lula de silici monocristal·lí 

 

 

- Silici policristal·lí: format per l’agrupació de cristalls de silici on les 
direccions d’alimentació dels àtoms canvien cada cert temps durant el procés 
de deposició. Tenen l’aspecte d’una amalgama de cristalls de diferents tons 
blaus i grisos amb esplendor metàl·lic. 

Rendiment Laboratori: 19-20% 

Rendiment Directe: 12-14% 



Inst. Solar fotovoltaica amb seguidors connectat a xarxa elèctrica per a un habitatge unifamiliar Memòria 
 

24 

 

 

Fig 26. Cèl·lula de silici policristal·li 

 

- Silici amorf: en aquest cas a desaparegut l’estructura cristal·lina ordenada i 
el silici s’ha dipositat formant una capa fina sobre un suport transparent. 
L’aspecte és de tons color marró i gris fosc.    

Rendiment Laboratori: 16% 

Rendiment Directe: <10% 

 

Fig 27. Cèl·lula de silici amorf 

 

Poden semblar petits els rendiments de conversió (transformació d’energia 
radiant a energia elèctrica), però convé recordar que cada roda motriu d’un 
vehicle amb tracció a dos rodes aprofiten únicament el 6% de l’energia química 
continguda al combustible.  

 

1.5. Antecedents. 

 

Segons dades recents, el 85% de tota l’energia que es consumeix al món 
prové de cremar combustibles fòssils. És a dir, la major part de l’energia que 
consumim és energia no renovable a curt termini: s’esgota a mesura que es fa 
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servir. A més, el consum mundial d’energia augmenta un 2% de mitjana cada 
any.  

 

Aquest creixement i, l’aparentment imparable augment del consum d’energia, 
es fa evident amb l’explotació dels recursos fòssils del planeta. Mai no s’havien 
explotat els recursos naturals a un ritme tan intensiu i extensiu com ara.  

 

La constatació d’aquest fenomen ha fet néixer els temors sobre l’esgotament 
dels recursos naturals i el món científic ha alertat sobre algunes de les 
conseqüències de les actuacions de l’ésser humà sobre el medi ambient, 
moltes d’elles relacionades directament amb l’elevat consum d’energia de la 
societat moderna. 

 

D’altre banda, les energies renovables són les que provenen de fonts 
energètiques que es renoven en un període prou curt a escala humana.  
L’energia solar, per exemple, es renova immediatament, perquè el sol emet 
radiació continuadament. L’energia hidràulica que se n’obté, prové de l’aigua 
evaporada dels mars, dels rius o del desglaç, que triga dies o setmanes a 
generar-la. Quan obtenim energia de la biomassa (cremant fusta, per 
exemple) aquesta es renova en el temps que triga un arbre a tornar a créixer.  

 

Els avantatges principals de les energies renovables són que l’impacte 
ambiental que provoca el fet d’aprofitar-les és menor que en el cas de les 
convencionals, no produeixen emissions a l’aigua, ni al terra i ni a l’atmosfera i 
que fan disminuir la dependència dels recursos energètics convencionals 
concentrats en uns pocs països. 

 

- Aplicació de les energies renovables en la producció d’energia elèctrica: 

 

També haurem de parlar sobre els problemes de distribució que comporta 
l’energia elèctrica. Els problemes de transport de l’electricitat des de la central 
fins el consumidor. Pel transport d’aquesta electricitat s’han de construir línies, 
que són costoses i que moltes vegades molesten i provoquen problemes a les 
persones que viuen al seu voltant. Però la major part de les energies 
renovables, l’energia que produeixen es consumida en el mateix lloc o molt 
proper.  

 

També haurem de parlar que amb l’utilització de les de diferents energies 
renovables aconseguim una diversificació del sector elèctric. 
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El sector de l’energia fotovoltaica podem dir que ha sofert una transformació, 
ha doblat la seva eficiència mentre ha reduït els seus costos per sis, per tant, 
podem dir que és una alternativa cada vegada més factible i que els nivells de 
producció són molt bons, a més aquest sector està en creixement i en 
expansió, degut al fet anteriorment anomenat i per les ajudes econòmiques 
que s’atorguen aquests tipus d’instal·lacions. Aquestes ajudes venen tant 
d’Europa, com del govern de l’Estat i de la Generalitat. 

 

1.6. Normes i referències 

 

1.6.1. Marc Legislatiu Nacional. 

 

Marc de referència actual. 

 

• A NIVELL NACIONAL 

 

���� Pla d’energies renovables a Espanya (PER) 2005-2010. 

 

���� Llei 54/1997, del sector elèctric, de 27 de novembre. 

 

���� Reial decret 661/2007, de 25 de maig. 

 

���� Reial decret 1663/2000, de 29 de setembre. 

 

���� Resolució, de 31 de maig de 2001, de la direcció general de 
política energètica i mines. 

 

���� Resolució, de 27 de setembre de 2007, de la secretaria general 
d’energia. 

 

���� Nou reial decret de tarifes a partir del 29-09-08 (en tràmit). 

 

���� Reial decret 1955/2000, de 1 de desembre. 

 

���� Ordre del 5 de setembre de 1985. 



Inst. Solar fotovoltaica amb seguidors connectat a xarxa elèctrica per a un habitatge unifamiliar Memòria 
 

27 

 

 

  ���� Codi tècnic de l’edificació. 

  

- Llei del sector elèctric, 54/1997 de 27 de novembre: 

 

 � Principal objectiu: 

 

  - Liberalització del mercat elèctric. 

 

 � Estableix: 

 

  - Un règim especial per les EE.RR. (<50MW). 

  - Garantia d’accés a la xarxa elèctrica. 

 

 � Introdueix: 

 

  - Objectiu per les EE.RR.: 12% al 2010 

- Pla de foment de les energies renovables, revisat pel pla 
d’energies renovables 2005-2010. 

 

- Reial decret 661/2007, de 25 de maig: 

 

� Estableix el procediment de inclusió al règim especial, habilitant a les 
CC.AA. per establir procediments simplificats per instal·lacions de P < 
100kW. 

 

� Defineix les tarifes, primes i incentius per energies renovables, així 
com la seva revisió i actualització. 

 

� Amplia l’objectiu de potència instal·lada segons el PER 2005-2010, 
fins els 371 MW per instal·lacions fotovoltaiques. 

 

� Incorpora la necessitat de presentar un aval de 500 €/kW per tramitar 
l’accés a la xarxa de transport i distribució d’instal·lacions fotovoltaiques. 
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� Obliga a la empresa distribuïdora a representar al productor, fixant 
una retribució de 0.5 c€/kWh a partir de l’1 de juliol de 2008. 

 

� Introdueix el pla d’energies renovables per 2011-2020. 

 

- Reial decret 1663/2000, de 30 de setembre: 

 

� Estableix les condicions tècniques i administratives necessàries per la 
connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió. 

 

� Àmbit d’aplicació: Instal·lacions fotovoltaiques de potència nominal no 
superior a 100 kVA, que la seva, connexió a xarxa de distribució 
s’efectuï a baixa tensió       ( < 1 kV).  

 

� Possibilitat d’intervenció de l’administració competent ( normalment 
l’autonòmica ) en cas de no arribar a un acord. 

 

- Resolució de 31 de maig de 2001, de la direcció general de política energètica 
i mines ( BOE 21/06/01 ): 

 

� Regulació del model de contracte tipus i model de factura per 
instal·lacions solars fotovoltaiques dintre de l’àmbit d’aplicació del RD 
1663/2000. 

 

- Resolució, de 27 de setembre de 2007, de la secretaria general d’energia del 
MITyC ( BOE 234 ): 

 

� La comissió nacional de l’energia va informar de l’assoliment del 85% 
de l’objectiu per energia solar fotovoltaica.     

 

� D’acord amb l’article 22 del RD 661/2007, a aquesta resolució 
s’estableix un termini de 12 mesos, des del 29 de setembre de 2007, pel 
manteniment de les tarifes del RD 661/2007. Les instal·lacions que 
aconsegueixin la inscripció definitiva al registre de règim especial (RIPE) 
abans del 29 de setembre de 2008 tindran dret a esmentades tarifes. 
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- Nou reial decret (en tràmit): 

 

� Actualment es troba en tràmit d’aprovació un reial decret que definirà 
les tarifes regulades per instal·lacions fotovoltaiques a partir del 29-09-
08 i els nous objectius de potència instal·lada. 

 

- Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre: 

 

� Regula els procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia 
elèctrica en general ( Títol VIII ). Aplica en el cas de connexió a la xarxa 
d’alta tensió. 

 

- Ordre de 5 de setembre de 1985 ( BOE 219, de 12 de setembre de 1985 ): 

 

 � Aplica en el cas de connexió d’instal·lacions a la xarxa d’A.T. 

 

- Codi tècnic de l’edificació: 

 

� El codi tècnic de l’edificació és el marc normatiu que estableix les 
exigències que tenen que complir els edificis. 

 

�Dins la secció HE5 del CTE es regula la incorporació de captadors 
d’energia solar fotovoltaica. 

 

� Reial decret 314/2006 de 17 de març ( BOE 28/03/06 ). 

 

� Entrada en vigor el dia següent a la seva publicació al BOE 
(28/03/06), finalitzat el període d’aplicació voluntària de 6 mesos, 
actualment resulta d’aplicació obligatòria.  

 

� En determinats edificis s’incorporen sistemes fotovoltaics per ús propi 
o subministra a la xarxa. 

La potència mínima exigida depèn de: 
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o Zona climàtica on s’ubiqui. 

o Superfície construïda. 

o Tipus d’ús de l’edifici. 

 

Per a certs usos, a partir d’una determinada grandària, i segons zona 
climàtica fem el càlcul de la potència mínima d’energia solar fotovoltaica 
a instal·lar. 

 

1.6.2. Marc Legislatiu Regional. 

 

La Normativa Pròpia de la CC.AA. de Catalunya, que és, on es troba la nostre 
instal·lació és la següent: 

 

� Decret 352/2001 de 18 de desembre, sobre procediment 
administratiu aplicable a les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica 
connectades a la xarxa elèctrica ( DOGC 3544 ).  

 

1.7. Radiació solar: Principis bàsics de la transformació energètica de 
la radiació solar. 

 

1.7.1. Ones electromagnètiques 

 

L'energia solar arriba a la terra en forma d'ones electromagnètiques que es 
desplacen per l'espai en totes les direccions sense cap suport material, aquest 
efecte és el que anomenem radiació i fa referència a un fenomen físic vibratori 
que es representa en forma d'ones. 

 

La quantitat d'energia d'aquestes ones es proporcional a la seva freqüència 
(ritme d’oscil·lació) tal i com expressa en l'equació de Planc: 

E=A x n 

En què: 

A: És la constant de Planc i té un valor de 6,62 x 10-34 J x s 

n: És la freqüència vibratòria expressada en s-1 
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La freqüència de les vibracions ondulatòries és la quantitat de vegades que es 
repeteix la forma d'ona completa en la unitat de temps. La seva unitat és el 
Hertz (Hz) o també la inversa del temps (s-1 ). 

 

Un altre paràmetre característic de les radiacions és la longitud de l'ona, que 
és la distància que hi ha entre dos punts iguals d'una ona. Per exemple, entre 
crestes o passos per zero. 

 

 

Fig 28. Longitud d'ona 

 

Per tant com més petita sigui la longitud d'ona, més gran serà la freqüència 
(valor de n) i es pot transportar més energia. 

 

 

Fig 29. Tipus d'ona 

 

A més, en funció de la seva freqüència, les radiacions tenen més o menys 
capacitat de penetració en els materials. La llum visible (amb longituds d'ona 
d’entre 0,4 i 0,7 um) no pot travessar parets, però per aturar els raigs gamma 
(de longitud d'ona deu mil vegades més petita) cal blindar les centrals nuclears 
amb parets de formigó i de plom d'un metre de gruix. 
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Fig 30. Longitud d'ona en centímetres 

 

1.7.2. Descripció dels components de la radiació 

 

La constant solar és la potència de radiació solar que rep una unitat de 
superfície (m2), sobre un pla tangent a l'esfera imaginària que forma la capa 
externa de l'atmosfera. 

 

El valor d'aquesta constant és: 1.353 W/m2 

 

Encara que aquest valor s'anomeni "constant solar", no és un valor fix sinó que 
varia aproximadament +/- 3 % en funció de les variacions de la distància Sol 
Terra. 

 

Aproximadament, l’ull humà percep la meitat de la radiació solar que incideix 
en l'atmosfera terrestre a través de la banda de freqüències de la llum visible. 
La resta pertany a bandes que els nostres ulls no poden captar, principalment 
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la infraroja (la radiació associada a processos tèrmics) i una petita component 
de llum ultraviolada que presenta longituds d'ona una mica més petites que la 
visible. 

Característiques i distribució de la radiació que incideix en l'atmosfera 
extraterrestre: 

 

Taula 1. Característiques i distribució de la radiació 

 

 

 

Fig 31. Variació del valor de la constant solar durant l’any 

 

La radiació solar, en incidir i travessar l’atmosfera de la Terra, experimenta tot 
un seguit de processos d’interacció amb la matèria (gasos, pols en suspensió, 
vapor d’aigua, etc.) que, de fet, formen l’atmosfera. En tota interacció entre 
energia radiant i un cos, es donen els següents fenòmens físics: 

 

A). Reflexió. Una part de la radiació no penetra sinó que es desvia cap a 
l’exterior. 

 

B). Transmissió. Una part de la radiació travessa el cos i pot patir més o menys 
canvis de direcció i/o velocitat. 

 

C). Absorció. Una part de la radiació és absorbida i produeix un escalfament 
del cos. 
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A partir dels fenòmens de reflexió i d’absorció que pateix la radiació en incidir a 
l’atmosfera, podem deduir que només es podria aprofitar una part de l’energia 
disponible a nivell del mar. Aquest valor depèn bàsicament de les condicions 
climatològiques i de la posició del sol respecte de la Terra. De l’energia solar 
que travessa l’atmosfera i que incideix, per tant, sobre l’escorça de la Terra, 
una part principal arriba en forma directa, és a dir, que no pateix canvis de 
direcció. La resta d’energia arriba de manera difusa o dispersa. Aquesta 
última correspon als raigs que desvien les gotes d’aigua en suspensió (núvols). 
Com més núvol sigui el dia, més important és la radiació difusa i com més clar, 
més radiació directa. 

 

També s’ha de tenir en compte que del total de radiació que arriba, una part la 
reflecteix el terra i la poden reabsorbir els objectes més propers. 

 

 

Fig 32. Part de radiació que rebem i que s'aprofita per un dia clar 

 

Fig 33. Part de radiació que rebem i s'aprofita per un dia núvol   
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Cal tenir en compte que si es planteja fer una instal·lació solar a gran altitud 
(refugis de muntanya, repetidors de comunicacions, etc.) a mesura que 
guanyem altitud, disminueix el gruix d'atmosfera que travessa la radiació i, per 
tant, augmenta l'energia disponible. 

 

En la següent taula es mostra aquest efecte: 

 

Taula 2. Relació entre l'altitud sobre el nivell del mar i intensitat de radiació 

 

 

En la següent taula s’observa com poden quedar distribuïdes les diferents 
porcions de radiació que incideixen en un emplaçament en funció de les 
condicions climatològiques. 

 

Taula 3. Distribució de les diferents porcions de radiació 

 

 

Tot i l’accentuada variabilitat pel que fa a possibles valors de la radiació 
incident en un lloc i un moment determinats sobre la Terra, la indústria ha 
trobat un valor de referència per a provar equips, etc. Valor estàndard de 
referència de radiació solar: 1.000 W/m2. 

 

1.7.3. Descripció del moviment solar diari 

 

La Terra fa una rotació completa sobre si mateixa cada vint-i-quatre hores 
(aproximadament) aquest fet implica que, des de qualsevol emplaçament, un 
observador té la sensació que ell està estàtic i és l’univers el que gira al seu 
voltant. Per tant, tot i que sigui la Terra la que gira, ens em acostumat a dir 
que és el sol que surt al matí per l’Est, puja fins a la màxima alçada al migdia i 
es pon a la tarda per l’Oest. 
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1.7.4. Posició del sol i intensitat de la radiació 

 

Tal i com hem vist en l’estudi de la radiació solar, aquesta és força constant 
abans d’entrar en l’atmosfera; en canvi un cop travessada la franja d’aire que 
ens envolta, la radiació mesurada a nivell del mar descendeix força en funció, 
principalment, de dos paràmetres: l'espessor d’atmosfera travessada i la 
climatologia regnant. 

 

Pel que fa a la climatologia, no podem fer prediccions fiables que ens permetin 
avaluar la radiació incident per a qualsevol època de l’any; en canvi, a través 
de l’estudi de la “geometria solar” podem conèixer amb força exactitud la 
posició del sol qualsevol dia de l’any i a qualsevol moment del dia, fet que ens 
permet avaluar els angles d’incidència de la radiació i, per tant, el 
comportament de les ombres projectades per objectes, que juntament amb les 
mesures de radiació efectuades, s’obté la base dels càlculs solars. 

 

1.7.5. Descripció del moviment solar anual 

 

Conceptes bàsics de l'òrbita terrestre : 

 

La Terra gira al voltant del sol formant una eclíptica en la qual el sol és el 
focus, amb una separació màxima (afeli) i una distància mínima (periheli), 
mentre que la distància mitjana entre els dos astres és de 149.600.000 km. 

 

Fig 34. Eclíptica Solar 
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D'altra banda, la Terra gira sobre un eix imaginari que està inclinat 23º 30'  
respecte el pla de l’eclíptica (òrbita terrestre al voltant del sol), o sigui que l’eix 
de la Terra no és perpendicular a la seva òrbita. 

 

Com a conseqüència d’aquesta inclinació en cada punt de l'òrbita terrestre, la 
geometria de la situació d’un emplaçament respecte dels raigs solars és 
diferent. Aquest fet fa que els raigs solars hagin de travessar una espessor 
d’atmosfera més gran (hivern) o més petita (estiu) donant pas a les estacions 
meteorològiques, que són oposades en dates als dos hemisferis, degut a que la 
radiació solar incideix amb angles diferents. 

 

 

Fig 35. Geometria de la situació d’un emplaçament respecte dels raigs solars 

 

 

 

Fig 36. Inclinació dels raigs solars 
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Observem que la distància 1-2 és força més gran que la 2-3. 

 

1.8. Captació de la radiació solar. 

 

1.8.1. Introducció. 

 

Qualsevol forma de producció energètica que utilitzi l’energia solar com a font 
d’energia primària, haurà d’optimitzar al màxim la captació de radiació solar 
durant tot el període de funcionament, si es que vol aconseguir el màxim 
rendiment en la producció energètica a la que es destina la instal·lació. 

 

Una instal·lació solar fotovoltaica no és una excepció, i per tan és de vital 
importància conèixer detalladament les característiques de la zona geogràfica 
on s’ubicarà la instal·lació per poder realitzar un bon estudi previ de la captació 
solar que es podrà portar a terme, sempre atenent als factors astronòmics, 
meteorològics i geogràfics que influeixen en el procés de captació. 

 

La captació d’energia solar es realitzarà mitjançant el camp de mòduls 
fotovoltaics. Dita captació és funció directa de: 

 

� Superfície total de captació. 

� Localització geogràfica. 

� Orientació e inclinació dels mòduls fotovoltaics ( captadors). 

� Tipus de sistema de captació ( captació fixa o mòbil ). 

 

La posició de la superfície captadora ens interessa que estigui perfectament 
perpendicular a la radiació solar. Tot i així, el moviment solar diari i estacional 
provoquen que l’angle d’incidència de la radiació disponible vagi canviant. 
Aquest fet implica que si volem obtenir una captació el més eficient possible 
caldrà idear la manera en la que la superfície captadora sigui capaç de 
mantenir-se perpendicular a la radiació solar incident de manera permanent. 

 

Aquesta capacitat de moviment de la superfície captadora ve donada 
simplement per un mecanisme de seguiment solar. Tanmateix, la disposició 
d’un mecanisme de seguiment solar sempre porta intrínsec un augment en el 
cost de la instal·lació i, per tant, caldrà ponderar si el fet de realitzar un 
seguiment solar compensa econòmicament la inversió a realitzar en concepte 
de mòduls de seguiment. 
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Seguidament exposem tres possibles alternatives de captació solar i que 
analitzarem posteriorment: 

 

� Captació solar fixa. 

� Captació solar de seguiment en un eix ( eix polar ) 

� Captació solar de seguiment en dos eixos. 

 

1.8.2. Captació solar fixa. 

 

La captació solar més senzilla és aquella en la que la superfície captadora està 
fixa amb una determinada inclinació durant tot l’any. Per tant, tenint en 
compte que el sol realitza un moviment tant azimutal com zenital, també 
aquesta alternativa de captació fixa representa la menys eficient en 
l’aprofitament de la radiació solar disponible. 

 

Tanmateix, dintre de les possibles disposicions estàtiques que pot tenir la 
superfície captadora, cal escollir aquella que ofereixi una major captació a 
nivell anual.  

 

Així doncs caldrà buscar per a la nostra posició geogràfica en concret, aquella 
posició d’acord a l’azimut solar i aquella inclinació d’acord a l’alçada solar que 
han de tenir la superfície captadora a fi de maximitzar la radiació solar captada 
a nivell anual. 

 

Inicialment cal considerar que les inclinacions molt elevades afavoreixen la 
captació en el període hivernal, que per altra banda també coincideix amb el 
període on es rep menys radiació. Mentre que les inclinacions més baixes, 
disposició de la superfície captadora pràcticament horitzontal, potencia la 
captació en els períodes d’estiu en els que la disponibilitat de radiació solar 
incident és molt superior a la dels períodes hivernals. Així doncs, serà lògic 
pensar que una inclinació òptima estarà entre mig de les dues possibilitats, tot 
i a priori podríem afirmar que estarà més pròxima a inclinacions baixes, 
disposició més horitzontal que vertical, per a compensar la menor disponibilitat 
de radiació en els períodes d’hivern i realitzar un major aprofitament en les 
èpoques d’estiu en les que la radiació disponible és major. I més en la zona de 
Manresa ja que a l’hivern hi ha molts dies on hi ha la boira plana, i els estius 
són secs, cosa que influeix en major número de dies assolellats. 
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D’acord amb les dades facilitades per l’Institut Català de l’Energia ( ICAEN ) a 
través del seu “Atlas de radiació solar a Catalunya, 2001” podem determinar 
que la disposició òptima anual d’una superfície captadora fixa ubicada en la 
zona de Manresa és amb un azimut de 0º ( orientació totalment sud ) i amb 
una inclinació de 35º respecte a l’horitzontal. Així doncs es confirma la hipòtesi 
anterior en tant que la inclinació òptima es troba entre mig de la disposició 
òptima hivernal i la disposició òptima estival, lleugerament més desplaçada cap 
a una inclinació més estival que hivernal.  

 

La radiació solar amb la inclinació de radiació màxima, 35º, és de 1771,133 
kW·h/ m2 ·any. Ara la compararem amb la radiació solar a 30º d’inclinació que 
és de 1702,1996 kW·h/m2·any . Per tan podem dir que la utilització de la 
inclinació de 30º comporta unes pèrdues de radiació de un 0,327 % de la 
radiació màxima. Per tant, podem afirmar que les pèrdues de radiació són 
evidents i escollim l’inclinació de màxima radiació obtinguda. 

 

D’acord a aquesta disposició de la superfície captadora respecte del sol en la 
zona geogràfica en la ciutat de Manresa, podem determinar que la radiació 
solar que incidirà sobre l’esmentada superfície serà de 1771,133 kW·h/m2·any. 

 

 

 

1.8.3. Captació solar de seguiment en un eix. 

 

Entendrem com a captació amb seguiment en un eix com aquella en la que 
superfície captadora realitza un seguiment diari seguint l’azimut solar. Per tant, 
caldrà equipar les superfícies captadores amb un mecanisme capaç de 
proporcionar a l’esmentada superfície una rotació respecte de l’eix polar. 

 

Aquest mètode de captació permet mantenir una orientació dels mòduls 
fotovoltaics perpendiculars a la radiació incident en una projecció horitzontal. 
Per altra banda tenim que aquest mètode de captació no realitza un seguiment 
de l’alçada solar, i això implica que en una projecció vertical observarem que 
l’angle d’incidència de la radiació sobre els captadors no només no seria 
perpendicular si no que seria variable en funció de l’època de l’any en que ens 
trobéssim. 

 

Mitjançant l’ús d’aquesta tecnologia i a partir d’un mètode de càlcul apropiat 
que té en consideració aquest moviment azimutal ( Beckman W. 1991 ) podem 
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avaluar de forma teòrica la radiació solar incident sobre la superfície 
captadora. Aquest valor de radiació és de 2383,74 kW ·h / m2 ·any. 

 

1.8.4. Captació solar de seguiment de doble eix. 

 

El mètode de captació solar en doble eix consisteix en realitzar un seguiment 
total del moviment tan azimutal com zenital del sol. En el nostre cas 
realitzarem una aproximació en el càlcul en considerar que per a un mateix 
mes la variació del zènit solar és gairebé despreciable. Així doncs considerem  
una variació mensual de la inclinació de les superfícies captadores. 

 

Mitjançant un mètode de càlcul empíric hem pogut determinar de forma teòrica 
la radiació incident sobre la superfície captadora que realitza aquest seguiment 
solar en doble eix. Aquest càlcul teòric ens indica que la radiació incident sobre 
els captadors fotovoltaics és de 2448,57 kW ·h / m 2 ·any. 

 

1.9. Descripció de la instal·lació 

 

Aquesta instal·lació consta d’un doble subministra, per una part hi ha una 
instal·lació fotovoltaica, que ven l’energia elèctrica produïda a la xarxa general 
de distribució i una altra que és la que utilitza l’habitatge per alimentar-se. 
Aquestes dos connexions són totalment independents. 

 

� 5 kW ( P < 100 kW ): Mitjançant les tarifes establerta per ORDEN 
ITC/3860/2007                        (BOE 312, pag.53801),  permet afavorir-se 
dels avantatges de venda d’energia a la xarxa de distribució a un preu de 
0,455134 €/kWh els primers 25 anys i de 0,364107 €/kWh a partir de llavors. 

 

Les tarifes s’actualitzen anualment amb el IPC-0,25% fins 2012, i amb el IPC-
0,50% a partir de llavors. 

 

Les tarifes seran d’aplicació a les instal·lacions inscrites definitivament en el 
Registre de Règim Especial ( RIPRE ) abans del 29 de setembre de 2008.  
(Resolució, de 27-09-07. BOE 234 ). 

 

A part, també tenim beneficis fiscals: 
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• Deducció 6% (2008), 4% (2009), 2% (2010) de la quota integra per 
inversions medioambientals. 

 

Art. 69 i 70 del R.D. Legislatiu 3/2004 que aprova el Text refós de la Llei 
del IRPF Art. 39i 44 del R.D. Legislatiu 4/2004 que aprova el Text refós 
de la Llei IS Disposició Addicional Dècima del R.D.L. 4/2004, afegida per 
Llei 35/2006 

 

• Bonificació opcional per part dels ajuntaments 

 

R.D. Legislatiu 2/2004, Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals 

 

- Fins un 50% del Impost d’Activitats Econòmiques (Art.88) 

- Fins el 95% del Impost sobre Construccions, Instal·lacions i obres 
(Art.102 i 103) 

- Fins un 50% del Impost sobre béns i immobles (Art.74)  

 

 

Fig 37. Esquema de la doble connexió a xarxa  

 

1.9.1. Instal·lació de 5 kW amb seguidors solars. 

 

Aquesta potència nominal està determinada per la potència total del inversor i, 
tenint en compte, que en la instal·lació disposem d’un inversor de 5 kW, i per 
tant, obtindrem els 5 kW desitjats. En aquesta instal·lació, de 5 kW de 
potència, i d’acord amb el capítol segon de l’article novè del RD 1663/2000 la 
connexió a la xarxa general de distribució es realitzarà de forma monofàsic en 
tots els seus trams. La presència d’aquest inversor implica una determinada 
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pèrdua de potència degut a la eficiència d’aquest component. Així doncs tenim 
que la potència que necessitem instal·lar en concepte de camp de captació no 
serà de 5000 W si no que serà de 5263,15 W, ja que l’eficiència del inversor és 
de η = 95%.  

 

Té un rendiment η = 95% 

 

Potència possible pel camp de captadors = 5000 / η inversor = 5000 / 0,95 = 
5263,15 W 

 

1.9.1.1. Superfície de captació solar. 

 

En la superfície de captació solar s’usaran mòduls fotovoltaics monocristalins, 
per la seva alta eficiència respecte dels policristalins o amorfs.  S’han estudiat 
altres alternatives tant en model com de fabricant com: Siemens, Bp-Solar, 
Soarex, Koncar, SunLine, Multiusa, Siliken, ja que, el mercat en mòduls 
fotovoltaics és molt ampli i variat.  Els mòduls escollits per aquesta instal·lació 
són els ISOFOTON 200/32 amb una potència pic de 200 Wp i 32 V. Em escollit 
aquests pel seu alt rendiment, per tenir un relació rendiment- preu millor que 
altres marques, ja que tenen un preu menor unit a un rendiment molt similar. 
La comparació final l’hem realitzat amb les millors marques del mercat, com 
són SIEMENS SOLAR i BP-SOLAR i l’escollida ISOFOTON. 

 

Alhora d’escollir els nostres mòduls a part de regir-nos per la qualitat, també 
es oportú que aquests s’adaptin correctament a les estructures que utilitzem.  
Les estructures sense cap mena de dubte són escollides del fabricant FEINA 
(perquè és molt proper a Manresa i són els que més informació i ajuda 
faciliten). Per tant, un dels mòduls que s’adapten aquesta mena d’estructura 
són els ISOFOTON. 

 

Les característiques elèctriques i físiques del mòdul ISOFOTON 200/32 són: 

 

Taula 4. Principals característiques elèctriques del mòdul fotovoltaic ISOFOTON 200/32 

Potència 

Màxima 

(Pmàx.) 

Corrent de 

Màxima 

Potència 

(Imàx.) 

Tensió de 

Màxima 

Potència 

(Vmàx.) 

Corrent de 

curtcircuit (Isc) 

Tensió de 

circuit obert 

(Voc) 

Tensió Màxima 

del sistema 

200 Wp +/-5% 4,35 A 46,08 V 4,7 A 57,6 V 760 V 
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Taula 5. Principals característiques físiques del mòdul fotovoltaic ISOFOTON 200/32 
 

Altura Amplada Espessor Pes Nº cèl·lules 

sèrie 

Nº cèl·lules 

paral·lel 

1590 mm 1047 mm 39,5 mm 22,0 Kg 96 1 

 

 

Fig 38. Mòdul fotovoltaic ISOFOTON 200/32 

 

La superfície de captació fotovoltaica es realitzarà en el sostre de l’habitatge 
unifamiliar ubicat a la ciutat de Manresa. El camp de captació estarà format per 
26 pannells, els dividirem en dos grups, cada grup tindrà 13 pannells en sèrie. 
Cada grup de 13 estarà connectat a l’inversor. 

 

Aquests pannells aniran col·locats en grups de dos. La distribució que 
realitzarem serà de 9 seguidors en una teulada de 3 files i 3 columnes i 4 
seguidors més a l’altre teulada de 2 files i 2 columnes. Cada camp fotovoltaic 
generarà una tensió màxima de 92,16 V en corrent continu i una intensitat 
màxima de 4,35 A. La potència pic creada per cada camp serà de 200 W en 
condicions ideals de 1000 W/m2 de radiació incident i 25º de temperatura, i 
amb una potència total de la instal·lació de 5200 W també en condicions 
ideals. 

 

Efectuant aquesta distribució dels mòduls fotovoltaics obtindrem les següents 
condicions d’entrada per l’inversor: 

 

V màxT = Nºi · Vmàx= 13 · 46,08 =  599.04 V 
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V màxT = tensió màxima que arriba a la branca de l’inversor.( V ) 

Nºi = número de mòduls en sèrie per branca 

V màx = tensió màxima del pannell solar. ( V ) 

 

 

 

Idc = P inv / V màxT = 5000 / 599,04 = 8,35 A 

 

Idc = intensitat d’entrada per cada branca a l’inversor. ( A ) 

P inv = potència de sortida de l’inversor. ( W ) 

 

ImàxT = Np · Imàx = 2 · 4.35 = 8.70 A 

(paral·lel de 13-13 mòduls de 4,34 A connectats en sèrie ) 

 

ImàxT = intensitat màxima que arriba al inversor. ( A ) 

Np = número de branques de pannells en paral·lel. 

Imàx = corrent màxima del pannell solar. ( A ) 

 

Qualsevol altra hipòtesi de funcionament, serà susceptible d’alterar el 
rendiment, generalment a la baixa, dels mòduls captadors d’acord a les seves 
corbes característiques de rendiment . Cal destacar que un mòdul fotovoltaic 
en condicions reals pot treballar a 30ºC per damunt de la temperatura 
ambient, amb el que el rendiment de conversió elèctrica disminueix 
notablement; aproximadament es perd un 0,5 % de potència per cada grau de 
temperatura per damunt dels 25ºC( Institut d’Estudis Medioambientals ). 

 

Per altre banda, mentre la corrent generada per un mòdul fotovoltaic és 
proporcional a la intensitat de la radiació solar, la tensió varia amb la 
temperatura de les cèl·lules. En les figures següents es representa ambdós 
efectes.   
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La gràfica que ens mostra les característiques de comportament del mòdul 
solar és la gràfica Intensitat-Tensió ( I-V ) : 

 

 

 

Fig 39. Variació de corba I-V en funció de la irradiància solar incident 

 a temperatura de cèl·lula constant   

 
 

 

Fig 40. Variació de corba I-V en funció de la temperatura de les cèl·lules 

a radiació incident constant 
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1.9.1.2. Diodes de protecció 

 

L’ombreig d’alguna cèl·lula pot provocar un voltatge invers en ella. Aquesta 
cèl·lula consumiria, per tant, potència generada per les demés en sèrie amb 
ella produint-se un calentament no desitjat de la cèl·lula ombrejada. 

 

Aquest efecte, anomenat de punt calent, serà tant major quan major sigui la 
radiació incident sobre la resta de cèl·lules i menor la que rebi aquesta degut a 
la ombra. En un cas extrem la cèl·lula podria arribar a trencar-se per 
sobreescalfament. 

 

L’ús de diodes de protecció o by-pass redueix el risc de calentament de les 
cèl·lules ombrejades, limitant la corrent que pot circular per elles i evitant 
d’aquesta forma la ruptura de les mateixes. 

 

Tots els mòduls amb un número de cèl·lules igual o superior a 33 en sèrie 
fabricats per ISOFOTON,S.A. es subministren amb diodes de protecció que es 
troben situats en les caixes de connexió.  En el nostre cas, disposem de 96 
cèl·lules en sèrie, i per tant, es subministraran amb diodes de protecció per 
evitar el risc de ruptura de les cèl·lules. 

 

1.9.1.3. Brida antirobatori de pannells. 

 

Les brides patentades per FEINA, permeten posar els pannells fotovoltaics 
sobre seguidors FEINA, amb molta més simplicitat i rapidesa que amb cargols 
o qualsevol altre tipus de fixacions. 

 

 

Fig 41. Brida antirobatori de pannells 
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Es posaran 4 peces per a cada pannell que quedaran fortament subjectes.  

 

Quan tota la instal·lació és completa, amb unes tenalles es talla el cap del 
cargol que ho subjecta. D’aquesta manera no es pot treure més que tallant 
tota la peça. Això, pràcticament impossibilita el robatori dels pannells. Es 
necessiten eines sorolloses i molt de temps per a cada pannell. A més, és un 
sistema reversible, si es volen desinstal·lar els pannells, amb una mica de 
paciència, es pot fer. 

 

 

Fig 42. Col·locació brida antirobatori de pannells 

 

Si a més combinem aquest sistema amb l’alarma antirobatori, la seguretat és 
quasi absoluta. 

 

Per facilitar la feina i anar més ràpid, la casa FEINA subministra un aparell que, 
muntat amb un trepant, pot ajudar molt a collar ràpidament les peces. 

 

Fig 43. Aparell per collar les brides 
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1.9.1.4. Alarma per a pannells solars. 

 

- Característiques 

 

Serveix especialment per a pannells solars fotovoltaics. Es tracta de fer passar 
un cable elèctric entre un conjunt de pannells pels forats que hi ha als marcs i 
connectar-los als terminals nº 3 i 4. El cable pot ser de 0,2 a 1 mm2 de secció. 
Al moment de connectar-la a 12 volts corrent contínua, el programa avalua els 
característiques del cable que s’hi ha instal·lat. La intermitència del llum led 
verd indica que està funcionant correctament. D’aquesta forma, quan hi hagi 
una variació sobtada de les característiques (es talli el cable o es faci un pont), 
l’aparell ho detectarà i activarà l’alarma. Encendrà el led vermell amb 
intermitències i s’activarà el relé, per a una capacitat de 2 ampers on s’hi 
connecta la sirena i el telèfon a la policia. L’aparell de l’alarma i la seva 
alimentació estaran dins del magatzem (on trobem l’inversor) perquè no la 
puguin desactivar i amb no molta humitat. El consum aproximat és de 0,15 W 
(3,6 Wh per dia). 

 

- Resum de instal·lació 

 

1- Dels terminals de connexió 3 i 4, s’hi posa un cable d’entre 0,2 i 1 
mm2 de secció i que passi per tots els marcs dels pannells, de forma 
que no es puguin endur els pannells sense tallar el cable. 

 

2- Dels terminals 5 i 7 s’hi connecta el què es vulgui que faci l’alarma 
(sirena, telèfon a la policia). 

Intensitat màxima de connexió: 2A. 

 

3- Als terminals 1 i 2 s’hi connecta els cables negatiu i positiu 
respectivament, d’una font d’alimentació de corrent continua de 12 
volts. 

 

Ja tenim l’alarma connectada, que s’activarà quan es faci un pont o s’obri el 
circuit. Un cop activada es desactiva desendollant-ho i tornant-ho endollar. 
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Fig 44. Alarma amb els terminals de connexió 

 

- Altres 

 

Disposarem d’una bateria per poder donar en tot moment la potencia que es 
requereixi. No es posarà més de 80 metres de cable en el bucle. No es posarà 
el cable del bucle al mateix tub, o a tocar d'altres cables. S'hi pot induir 
corrent, donar mesures dolentes i a conseqüència saltar l'alarma. 

 

 

Fig 45. Alarma antirobatori de pannells 
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1.9.1.5. Inversors de corrent 

 

Quan va néixer l’energia solar fotovoltaica, les instal·lacions d’electrificació 
feien servir l’electricitat per als consums al mateix voltatge i forma d’ona que 
el rebien dels mòduls solars i dels acumuladors, és a dir de 12, 24 o 48 V de 
corrent continu. Això va marcar una gran diferència amb els usuaris que 
disposaven de xarxa elèctrica o de grups electrògens (220 V de corrent altern). 

 

El mercat dels electrodomèstics s’ha adaptat a la majoria dels usuaris i, per 
tant, podem trobar qualsevol aparell per a funcionar a 230 V. En canvi, 
aconseguir electrodomèstics fiables, de qualitat i a un preu raonable que 
funcionin a baix voltatge i corrent continu és quasi impossible. 

 

L’avenç de l’electrònica de potència i l’aparició dels transistors anomenats GTO 
ha facilitat la construcció d’aparells convertidors de corrent continu a corrent 
altern (cc/ca), anomenats inversors o onduladors, en funció de si la seva 
sortida és més o menys semblant a l’ona senoidal que subministra la xarxa 
elèctrica. 

 

La corrent continua generada pels mòduls fotovoltaics haurà de transformar-se 
en corrent alterna a 50 Hz i 230 V per poder ser injectada a la xarxa general 
de distribució. De realitzar aquesta tasca són els inversors DC/AC especials per 
instal·lacions de connexió a xarxa. En aquesta instal·lació utilitzarem un 
inversor de 5000 W de potència, per tal d’aconseguir la potència desitjada, i de 
corrent monofàsic apropiats per sistemes connectats a xarxa.  Aquest 
component és el més important de tota la instal·lació degut a que s’encarrega 
d’injectar la corrent a la xarxa de distribució en unes condicions determinades i 
molt estrictes per tal d’evitar possibles alteracions o mal funcionament en la 
xarxa de subministrament elèctric. 

 

El rendiment d’aquest element està directament lligat al mètode utilitzat per a 
la transformació de corrent continu en corrent altern, existint en el mercat tres 
tipus d’inversors segons aquest criteri: 

 

� Inversors d'ona quadrada 

 

Són econòmics, poc estables, poc eficients, no suporten gaire sobrecàrrega i 
fan moltes interferències sobre aparells electrònics de ràdio i telefonia. De fet, 
simplement estan formats per un oscil·lador biestable i una etapa de potència 
de sortida transistoritzada.  La principal aplicació que tenen és l’alimentació de 
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circuits d’il·luminació i de càrregues resistives. La seva potència no acostuma a 
passar de 500 W. Aquests inversors no són aptes per instal·lacions de connexió 
a xarxa. 

 

� Inversors d’ona senoidal modificada (trapezoïdal) 

 

Tenen una bona relació preu / qualitat. Tenen una sortida força estabilitzada, 
suporten bé les sobrecàrregues i poden generar interferències i soroll en les 
telecomunicacions. Aquestes convertidors fan un tipus d’ona més aviat 
trapezoïdal que, sovint, és més a prop de l’ona quadrada que de la senoide. 
Normalment, aquests convertidors incorporen proteccions contra 
sobrecàrregues i curtcircuits i desconnexió per voltatge baix de bateria. No 
proporcionen la qualitat d’ona exigida en la connexió a xarxa, per tant, no és 
aconsellable el seu ús en aquest tipus de instal·lacions. 

 

�Inversor d’ona senoidal pura 

 

Són els més cars, tot i que actualment el seu preu és força competitiu. Molt 
estables (en voltatge i freqüència de sortida), no suporten gaire 
sobrecàrregues i normalment no generen interferències ni incompatibilitats. 
Estan controlats per un microprocesador que proporciona una gran qualitat 
d’ona amb mínimes distorsions i grans rendiments de fins el 96 % que les 
adeqüen per injectar corrent a la xarxa general de distribució elèctrica. 

 

Per tal de reduir les pèrdues en les línies de corrent continua des dels pannells 
fins al inversor situarem el inversor en el pis de sota coberta (magatzem). El 
inversor estarà enquistat al mig de la paret de la fatxada nord, on estarà 
protegit per un armari amb les proteccions i els dispositius de control dels 
circuits de corrent continua de les instal·lacions de captació solar. Aquest pis 
sota coberta serà un recinte tancat i suficientment ventilat.  L’accés haurà 
d’estar correctament senyalitzat advertint del perill elèctric. 

 

S’ha escollit els inversors Sunny Boy, per una simple raó econòmica, ja que, 
altres marques que es dediquen a la construcció d’inversors com poden ser, 
Ingecon Sun i els Fronius el seu cost és major i no ens ofereixen cap altra 
prestació addicional. Els Sunny Boy són inversors amb poques pèrdues, no són 
conflictius amb els harmònics, i són relativament moderns. Una prova d’aquest 
fet és que els inversors Sunny Boy són els que recomana l’empresa Isofoton 
per a les seves instal·lacions fotovoltaiques. A part, els inversors Sunny Boy 
han estat analitzats i exposats a diferents estudis i s’ha arribat a la conclusió 
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que són els inversors que ofereixen un major rendiment en la conversió 
d’energia elèctrica. 

 

Les característiques elèctriques i físiques de l’inversor Sunny Boy 5000TL HC 
Multi-String són: 

 
Taula 6. Característiques elèctriques dels valors d’entrada del inversor Sunny Boy 5000 W 

Màx. Potència FV recomend. (Pfv) Aprox. 6000 Wp 

Màx. Potència CC (Pcc, màx.) 5300 W 

Màx. Tensió CC (Ucc, màx.) 750 V 

Rang de tensió (Ufv) 125 V – 750 V 

Màx. Corrent d’entrada (Ifv, màx.) 2 x 11 A 

Distorsió harmònica mitjà (Upp) < 10% 

Nº màx. De strings (en paral·lel) 3 
 
 

Taula 7. Característiques elèctriques dels valors de sortida i rendiment del inversor Sunny Boy 5000 W 

Potència màx. CA (Pca, màx.) 5000 W 

Potència nom. CA (Pca, nom.) 4600 W 

Rendiment màx.  96% 
 

 

Taula 8. Característiques físiques del inversor Sunny Boy 5000 W 

Amplada 470 mm 

Altura 490 mm 

Espessor 225 mm 

Pes Aprox. 31 Kg 

 

Concepte Multi-String: 

 

El Sunny Boy Multi-String aprofita la potència de dos generadors solars a la 
vegada. A diferència de la tecnologia String addicional, en aquest cas no és cap 
problema connectar Strings amb orientacions diferents, ja que, cada un dels 
Strings disposa d’un seguidor de MPP propi. El Sunny Boy Multi-String ofereix 
una òptima relació cost-benefici, ja que, uneix en una carcassa dos reguladors 
de CC independents amb una unitat inversora interna. 

 

Tecnologia HC: 

 

Un ampli rang de tensió d’entrada, així com un rang de corrent de fins a 11 A 
permet la connexió de qualsevol mòduls fotovoltaic cristal·lí disponible 
actualment en el mercat. A més, una entrada addicional paral·lela redueix el 
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temps de muntatge. Els components del equip garantitzen el màxim rendiment 
del inversor, ja que, aconsegueixen coeficients d’eficiència de més del 96%. 

 

Avantatges: 

 

- Multi-String 

- Sense transformador 

- Coeficient de rendiment > 96% 

- Seccionador de potència de CC integrat ESS 

- Servei SMA a tot el món i línia d’atenció al client 

- Ampli programa de garantia de SMA   

 

 

Fig 46. Inversor Sunny Boy 5000TL HC Multi-String 

 

1.9.1.6. Sistema de monitorització i diagnòstic de dades 

 

Es monitoritza un sistema fotovoltaic per conèixer el funcionament del mateix, 
la producció d’energia del sistema, el correcte funcionament d’acord amb els 
paràmetres de disseny i, per tant, si es compliran els terminis d’amortització 
previstos. A més, permet conèixer amb plenitud les anomalies i/o avaries de 
funcionament amb el fi de procedir a la seva reparació. Conceptes clau com el 
de la garantia de producció o la correcta execució dels serveis de manteniment 
no són possibles sense un bon sistema de monitorització. Amb aquest sistema 
es pot disposar de tota la informació necessària per portar un bon control i 
elaborar una bona base de dades amb els paràmetres que proporciona la 
instal·lació: 
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•••• Producció elèctrica dels mòduls fotovoltaics. 

•••• Rendiment dels inversors. 

•••• Tensions i intensitats de producció. 

•••• KW injectats a la xarxa. 

•••• Qualitat de l’energia produïda. 

•••• Consum de la instal·lació, etc. 

 

Un dels equips de monitorització i diagnòstic compatible amb l’inversor elegit 
és el Sunny Boy Control Plus. Consisteix en una centraleta que es pot 
connectar a la instal·lació mitjançant qualsevol endoll de la xarxa mentre un 
mòdem intern envia les dades a un ordenador personal (mitjançant via RS232 
o RS485) que disposi del programa Sunny Data Control Windows, que recull 
tota la informació de la instal·lació solar fotovoltaica, permeten elaborar 
qualsevol tipus d’estudi o de treball d’investigació posterior. 

 

 
 

Fig 47. Sunny Boy Control Plus 

 

 

 

 

Fig 48. Connexions externes del Sunny Boy Control Plus 
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Fig 49. Connexió a PC amb mòdem 

 

El Sunny Boy Control Plus té un consum de 9-11 W quan l’inversor funciona, 
i quan l’inversor està en stand by, no funciona, té una consum de 8 W. Té una 
classe de protecció de IP 40 amb un fusible de protecció automàtica de 
sobrecarrega de 365 V / 90 mA. Les seves dimensions són una amplada de 
234 mm, una altura de 127 mm i una espessor de 88 mm. El seu pes 
aproximat és de 1,750 Kg. El rang de tensions admissibles d’aquest aparell són 
90-260 V i les freqüències de treball admissibles són entre 50-60 Hz. El 
número màxim d’inversors que hi podem connectar és de 50 inversors. 

 

Avantatges del Sunny Boy Control respecte el Sunny Boy Control Plus: 

 

Millorant considerablement el model Sunny Boy Control, amb la seva amplia 
oferta de comunicació i informació, es va crear el Sunny Boy Control Plus. 
Aquest últim suporta totes les funcions del Sunny Boy Control. 

 

El Sunny Boy Control Plus fa possible, a part de la coneguda comunicació amb 
els inversors, els mesuraments directes per mitjà de sensors externs en la 
instal·lació fotovoltaica. Per aquests mesuraments externs es troben 
disponibles 8 entrades analògiques i 8 digitals.  

 

Fig 50. Càlcul del rendiment actual de la instal·lació fotovoltaica 
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1.9.1.7. Armari inversor 

 

L’armari que utilitzarem per posar l’inversor és el CRN-66/300 de la casa 
HIMEL. Sistema d’armaris metàl·lics de construcció monobloc amb laterals 
formats d’una sola peça perfilada i doblegada. Part superior unida als laterals a 
través de perfil especial formant una zona estancada protegida. 

 

Té les següents propietats: 

 

- Temperatures extremes d’utilització: -30º i 120ºC. 

- Materials no higroscòpics, mínima absorció d’aigua. 

- Elevada resistència mecànica als cops. 

- Resistent als agents químics i atmosfèrics. 

- Facilitat per el moviment pel seu reduït pes. 

- Obertura de la porta superior a 120º. 

- Bona presentació i acabat superficial. 

- L’armari de l’inversor té un pes de  19,8 Kg. 

- Material: Metàl·lic amb grau de protecció IP-55 per armaris d’una 
porta. 

- Pintats interior i exteriorment amb resina de poliester-epoxi color gris 
RAL-7032 texturitzat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 51. Vista de l’armari inversor 
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Conjunt fixació mural: 

 

En acer zincat passivat. Es fixa des de l’exterior i es pot situar en posició 
vertical o horitzontal indistintament. No es inclòs en el subministra estàndard. 

 

Càrrega màxima: horitzontal 180 kg 

       vertical 350 kg 

 

Fig 52. Conjunt fixació mural 

 

Entrada de cables aïllant: 

 

Construït en ABS autoextingible amb un 30% de fibra de vidre color RAL-7035. 

 

• Amb junta de estanqueïtat de poliuretà. 

• Excel·lent resistència tèrmica.  

 

Fig 53. Entrada de cables aïllant 
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Tancament per armari: 

 

Tancament estàndard doble barra Ø 3mm CRN.  

Accionament mitjançant clau. 

 

 

Fig 54. Tancament per armari 

 

Ranures de ventilació: 

 

Previstes per ser instal·lades en qualsevol superfície de l’armari, a fi d’obtenir, 
ventilació interior. Color RAL-7032 texturitzat. 

 

 

Fig 55. Ranures de ventilació 

 

Aquest armari porta 4 punts de fixació, que es troben al fons de l’armari i un a 
cada cantonada de l’armari. Els perns van directament fixats a la paret. 
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La subjecció dels elements interiors de la caixa es realitzarà mitjançant uns 
perfils horitzontals que es subjectaran a l’estructura de l’armari mitjançant 
unes rosques hexagonals M-6. La funció d’aquest perfils és d’acoblar- hi els 
elements que van situats dins l’armari. Aquests perfils tenen una configuració 
DIN. La distància entre cada perfil es adaptable. Aquests perfils aniran units 
amb unes barres verticals per tal de reforçar l’estabilitat dels perfils instal·lats. 

 

L’inversor anirà col·locat al primer perfil horitzontal de l’armari, es col·locarà de 
forma horitzontal, i els borns de connexió aniran cap avall per tal de facilitar la 
refrigeració. 

 

En els altres perfils horitzontals anirà connectat la protecció del circuit de 
corrent contínua que ve del captador, interruptor manual de desconnexió i en 
l’últim perfil col·locarem la protecció de corrent altern (interruptor 
magnetotèrmic automàtic bipolar).  

 

Les altres proteccions de corrent altern aniran col·locades al quadre de 
comptadors junt amb els comptadors. 

 

1.9.1.8. Seguidors solars 

 

A sobre d’un edifici normalment no es poden instal·lar seguidors, per la seva 
mida i complexitat. En aquest cas FEINA SCP ha dissenyat un sistema que 
facilita enormement el problema. Tant, que resulta més fàcil instal·lar 
seguidors que pannells fixos, amb el lògic augment de rendiment. 

 

Els seguidors solars són aquelles estructures metàl·liques on van muntats els 
mòduls fotovoltaics, aquesta estructura és una estructura mòbil la qual busca 
sempre la màxima radiació solar incident possible. Aquesta radiació solar 
incident és màxima quan la posició de la superfície de captació es 
perpendicular amb la inclinació dels raigs solars, la inclinació dels raigs solars 
canvia segons l’estació de l’any i l’hora del dia que és. Per exemple la inclinació 
dels raigs solars al hivern són molt inclinats segons l’eix horitzontal i cap al mig 
dia és quan la inclinació dels raigs es màxima. En canvi a l’estiu la inclinació 
dels raigs solars s’apropa a l’eix horitzontal i a meitats del dia és quan la 
inclinació dels raigs solars és mínima. Per tant, amb els seguidors solars 
aprofitem molt més radiació solar incident que no pas en estructures fixes, i 
això porta a que la producció d’energia elèctrica sigui major. També la despesa 
econòmica en aquest tipus d’estructures és més gran que no pas en 
estructures fixes. 
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El seguidor que s’ha escollit és el seguidor de l’empresa FEINA, el model de 
Mini Seguidor Solar MS-3 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 56. Estructures/Seguidors 

 

Es tracta de solar in situ, una estructura en quadrícula amb un perfil de tub 
quadrat. A cada nus, un seguidor. El conjunt de l’estructura només s’ha 
d’ancorar per pocs punts perquè el vent no l’arrossegui. Aproximadament un 
ancoratge cada 8 seguidors. 

 

L’increment de rendiment respecte a pannells fixes és del 26-30%, per tant, 
aquest seguidor és rendible a partir de 1 m2 de pannells, fins al màxim de 
3,4m2.  

 

Teulada inclinada ( només aixequen 1,5 metres de la teulada ). 
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Fig 57. Estructures/Seguidors a la teulada 

 

Manual del seguidor solar : 

 

1- Es fixa el pedestal, mitjançant 4 cargols M10 a terra, a sobre una columna o 
teulada. Les arestes de la placa han d’estar en la direcció N-S i E-O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 58. Pedestal 

 

 

 

 



Inst. Solar fotovoltaica amb seguidors connectat a xarxa elèctrica per a un habitatge unifamiliar Memòria 
 

63 

 

2- Es posa la base del seguidor. L’eix de simetria de la peça ha d’anar en la 
direcció nord-sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 59. Base del seguidor 

 

 

3- Es posa el conjunt, collant-lo amb la inclinació de la latitud del lloc. En el 
nostre cas, si estem a latitud 41º, ho haurem de posar a 41º respecte 
l’horitzontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 60. Col·locació del conjunt 
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4- S’hi posen les dues barres de suport dels pannells i es fixen per les brides 
especials per això. Si les barres son massa llargues pels pannells que s’hi 
posen, es poden talla de les puntes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 61. Col·locació barres de suport 

 

5- S’hi posen els pannells previstos, amb les brides que s’hi subministren. 
Màxim superfície: 3,4 m2. Es té que anar en compte que quan estigui al màxim 
a l’est o oest, no toqui a terra o a una teulada. Si cal, es canvia el pedestal. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fig 62. Col·locació dels panells previstos 
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6- Es posa la caixa electrònica, fixant-la a un dels cargols que subjecten el 
seguidor amb el pedestal.  S’endolla el motor i el microruptor (per fer-ho s’ha 
de treure la caixa negra de protecció del motor). L’electrònica s’endolla a 12 V 
corrent contínua. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 63. Col·locació de la caixa electrònica 

 

Posada en marxa: 

 

El seguidor es muntarà mecànicament de forma que estigui aproximadament 
encarat al sud. 

 

Se li donarà l’alimentació elèctrica a 12 volts corrent contínua. 

 

A continuació es polsa el botó, el primer que farà és moure el motor en 
direcció est, fins que topi al topant mecànic que hi ha a l’est (llevant). Al cap 
d’uns 4 segons l’electrònica detectarà que ha arribat al final i es pararà. En 
aquest moment s’anirà polsant el botó depenent de l’hora que sigui. 

 

Si es polsa una vegada es possessionarà a les 9:00 (hora solar) i el rellotge 
també es posarà a aquesta hora. Un cop hagi parat el motor, si es polsa una 
altra vegada, es possessionarà a les 10:00 tres vegades a les 11:00, quatre 
vegades a les 12:00, cinc vegades a la 13:00, i així, successivament. Cal dir 
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que no fa falta gaire precisió. Si són les 9:35 o les 10:20 es pot posar a les 
10:00 i l’error de seguiment serà petit. Cal dir que sempre s’ha d’usar l’hora 
solar. A les 21:00 el seguidor tornarà enrere, fins quasi al topant, a l’espera de 
les 9:00 altra vegada. 

 

Posada a hora: 

 

Si al cap del temps es detecta que s’ha retardat o avançat massa, només es 
tractarà de  tornar-lo a posar en marxa, o sigui, desconnectar-ho i torna-ho a 
posar a hora. 

 

Detalls per a la seguretat de funcionament: 

 

L’aparell, a cada minut anirà gravant a la memòria el minut i l’hora. De forma 
que si es desconnecta tindrà gravada la hora i minut. Si es desconnecta 
accidentalment un instant, quan es torni a connectar farà el mateix que si es 
posés en marxa. Esperarà que se li premi el polsador. Com que durant 3 
minuts ningú el premerà, el control entendrà que ve d’una parada accidental i 
es posarà a la posició que li correspon per l’hora que tenia. Si la desconnexió 
és només d’uns segons, el rellotge estarà aproximadament a l’hora, però si 
s’ha desconnectat durant molts minuts, el rellotge estarà retardat tots aquests 
minuts. 

 

El rellotge es retardarà o avançarà un màxim de 4 segons per dia, o sigui 24 
minuts per any. 

 

Altres: 

 

Per donar senyal de vida, a cada minut s’encendrà un instant el led verd. 

 

Si detecta un error de funcionament, o sigui, que el motor o el microruptor no 
funcionen, o fallen les connexions, a part d’aturar-ho tot, donarà una senyal 
d’intermitència al led verd. 
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1.9.1.9. Instal·lació elèctrica 

 

1.9.1.9.1. Potencia total produïda. 

 

En la nostre instal·lació es produeix la venda total a la companyia distribuïdora 
de l’energia produïda. Per aquesta raó, cal tenir molt present quina és aquesta 
energia que s’està venent a la companyia per poder realitzar una valoració el 
més real possible dels ingressos que la instal·lació fotovoltaica reportarà. 

 

Tenint en compte les condicions de sortida de la corrent del inversor d’acord a 
les seves especificacions tècniques, i els rendiments d’aquests, podem 
determinar el tipus de subministrament que tenim cap a la xarxa de distribució 
i l’energia total anual que podrem vendre i que serà per la que la companyia 
ens pagarà. 

 

Les característiques de l’energia elèctrica injectada a la xarxa serà: 

 

- Corrent alterna monofàsica. 

- Tensió 220-230 V. 

- Freqüència 49-51 Hz. 

- Potència nominal de la instal·lació 4700 W. 

 

El corrent que serà injectat a la xarxa de distribució serà altern i monofàsic, la 
qual cosa indica que només caldrà una connexió amb una de les fases de la 
xarxa general tal i com indica el RD 1663/2000 del 30 de setembre. Per altra 
part, també tindrem que la potència nominal produïda de la instal·lació serà 
aproximadament de 11010,67 kW· h / any. 

 

1.9.1.9.2. Escomesa general. 

 

Es denomina així a la part de la instal·lació compresa entre la xarxa 
distribuïdora pública i la caixa de protecció i mesura (CPM). L’escomesa de la 
instal·lació quedarà condicionada pel punt de connexió a la xarxa general de 
distribució de baixa tensió que designarà la Companyia elèctrica distribuïdora. 

 

Per a la connexió de la instal·lació fotovoltaica a la xarxa general s’usarà una 
escomesa aèria amb pal(veure plànol 08). 
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La CPM comptarà amb un equip de mesura del tipus D2, aquest comptador, 
estarà tancat dintre de l’armari de comptadors i aquest, a la vegada, estarà 
degudament precintat pels organismes oficials. Aquests elements seran 
propietat de l’empresa oficial distribuïdora i, per tant, l’entitat propietària de la 
instal·lació fotovoltaica serà responsable de la seva seguretat i de garantir el 
no trencament del precinte de l’armari de comptadors. 

 

1.9.1.9.3. Conductors. 

 

Tots els conductors usats en la instal·lació seran de coure fabricats per PIRELLI 
de la gamma poliret, i estaran tots protegits amb aïllant de polietilé reticular, 
ja que la gran majoria de la instal·lació de cablejat estarà ubicada a l’exterior. 

 

A més a més tots els conductors aniran protegits mitjançant un tub rígid 
curvable en calent de PVC per tal d’evitar contactes directes. 

 

D’acord als diferents trams que tindrà la instal·lació i considerant les condicions 
de funcionament de cada un d’ells, classificarem els conductors de la 
instal·lació en cinc tipus: 

 

- Línia captadora ( LC ). 

- Línia inversora ( LI ). 

- Línia distribuïdora ( LD ). 

-Derivació Individual (DI). 

-Línia Escomesa (LE). 

 

Línies captadores: 

 

Aquest tipus de línia és la que uneix cada un dels dos grups de captadors 
solars amb l’inversor, per tant hi haurà 2 línies de captació a la instal·lació, LC1 
i LC2. Donat a que circulen per l’exterior a alta temperatura i exposades als 
efectes de la climatologia, estaran constituides per conductors unipolars de 
0,6/1 kV i tindran un aïllant de polietilè reticular a més d’incorporar la 
corresponent línia de terra. Com tots els conductors de la instal·lació aniran 
protegits amb un tub de protecció rígid curvable en calent de PVC per a 
mantenir- los fixos, subjectes i protegits. Cal tenir en compte que les 
subjeccions han de permetre el correcte moviment dels seguidors solars 
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evitant així situacions de tensió en els conductors. Les tapes de registre i les 
caixes de connexió quedaran accessibles, i desmuntables fàcilment. Tenidran 
una protecció IP-555 ( UNE 20324 ). 

 

Dins de cada un dels grups de 13 captadors connectats en sèrie, s’utilitzaran 
per a les connexions intermitges entre mòduls els conductors Multicontact MC4 
que facilita l’empresa Isofotón al adquirir els captadors (Annex apartat 2). 
Aquestes connexions entre diferents mòduls són estanques i apropiadament 
aïllades per a resistir els efectes climatològics de la intempèrie tal i com 
s’indica al plec de condicions que està inclòs en el present projecte. 

 

Les condicions de funcionament d’aquest tipus de conductors serà de 4.35 A i 
599.04 V de corrent continua. Per tan podem determinar que la secció del 
conductor haurà de ser de 4 mm2, per a les 2 línies de captació de la 
instal·lació, on considerant una longitud per la línia de captació 1 ( LC1 ) de 
40m, aquesta línia serà la que es troba a la part superior de la casa i una 
longitud per la línia de captació 2 ( LC2 ) de 38 m, que es troba a la part 
inferior de la casa. Tot aquest dimensionament de seccions s’ha realitzat tenint 
en compte ITC-20 i LA ITC-21 del REBT.  

 

La caiguda de tensió real en la LC1 serà de  1.81V i en la LC2 serà de 1,72 V, 
com he comprovat en la memòria de càlcul, la caiguda de tensió produïda en 
cada línia fotovoltaica serà inferior al 1 % de la tensió de la línia segons el 
nostre propi criteri. 

 

També podem dir que les pèrdues per l’efecte Joule en aquestes línies són de 
6.19 W en la línia de captació LC1 i de 5.90 W en la línia de captació LC2. 

 

Línia de distribució: 

 

Aquest tipus de línia és la que parteix de l’inversor i s’uneix amb la caixa que 
conté els dispositius generals de maniobra i protecció.  

 

En aquest cas el conductor com estarà tant en l’interior de l’edifici com a 
l’exterior i, per tant, haurà de resistir tan les altes temperatures com les 
inclemències climàtiques. Per aquesta raó disposarem d’un conductor de 
0.6/1KV amb aïllant de polietilè reticular. Tanmateix, també anirà subjecte dins 
d’un tub de protecció curvable en calent de PVC que servirà tant com a 
element de protecció com per a element de subjecció. La línia inversora estarà 
constituïda per un cable unipolar més el corresponent a la línia de terra. 
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El conductor polar i del conductor de línia de terra es canalitzaran pel mateix 
tub de PVC esmentat anteriorment i haurà de ser capaç de suportar 
temperatures de 70º. La línia distribuidora estarà col·locada directament sobre 
les superfícies de sostres o parets, amb un itinerari a l’aire seguint les línies 
horitzontals i verticals que limiten el local on s’efectua la instal·lació. L’itinerari 
de dita línia no passarà a menys de 3 cm d’altres canalitzacions no elèctriques. 
No s’aprofitarà la mateixa canalització de la línia distribuidora per col·locar 
altres conductors elèctrics d’altres circuits elèctrics o qualsevol tipus de 
conducció no elèctrica. Es prestarà especial atenció a no col·locar la línia 
distribuidora a prop de fonts de calor ( tubs de calefacció, etc. ) o per sota de 
conduccions o elements que produeixin condensacions. En els canvis de 
direcció que exigirà la curvatura del tub protector, dita curvatura no tindrà un 
radi inferior a 86 mm i no implicarà una reducció en la secció del tub protector. 

 

El tub es fixarà a les superfícies mitjançant abraçadores o brides protegides 
contra la corrosió, com per exemple d’acer inoxidable o acer galvanitzat. La 
distància entre aquestes serà, com a màxim, de 0,6 metres en el seu pas per 
l’interior de la vivenda i de 0.35m en el seu pas per a la façana de la casa, a 
més a més es compliran les distàncies sobre finestres i balcons mínimes que 
exigeix el REBT. Sempre que sigui possible, es col·locarà el tub protector de la 
línia inversora a una altura no inferior a 2,5 metres sobre el nivell del terra, 
per la protecció de possibles danys mecànics del muntatge i a fi i efecte que no 
sigui d’un fàcil accés per a les persones ni animals.  

 

Les condicions de funcionament d’aquest tipus de línia seran de corrent altern 
amb una tensió de 230 V i una intensitat de 21.74 A. En tot moment les línies 
transporten corrent alterna amb una tensió entre 220-230 V i amb una 
freqüència de 49-51 Hz. Igual que en cas anterior, d’acord amb les restriccions 
imposades per la companyia elèctrica tindrem que la secció que requeriran 
aquests conductors, considerant longitud màxima de 20 metres , serà de 10 
mm2 . 

 

La caiguda de tensió de la línia distribuidora serà de 1,81 V, que no supera 
l’1.5 % de la tensió nominal, que és de 2,3 V, com estableix ITC-BT-40. 

 

Finalment la pèrduea produïda per l’efecte Joule serà de 31 W . 
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Derivació Individual: 

 

Aquesta línia és la que realitza la connexió dels dispositius generals de 
maniobra i protecció amb la caixa de protecció i mesura (CPM).  En aquest cas 
els conductors no aniran al aire lliure si no que estaran dins d’una caixa amb 
armari protegit. Seguint el criteri del REBT aquest tipus de conductors com 
mínim haurien de presentar un aïllament de policlorur de vinil de 750V, però 
nosaltres hem decidit utilitzar un cable de les mateixes característiques que la 
línia que el precedeix, per tant, per a la derivació individual escollirem un cable 
de 10 mm2 amb un aïllament de polietilè reticular de 0.6/1KV. 

 

Considerant les condicions de funcionament d’aquest tipus de línia de 230 V i 
21,74 A, i tenint en compte que la longitud màxima del conductor serà de 0.5 
metres, considerant la caiguda tensió nula, disposarem per a aquest tipus de 
conductor un cable unipolar de 0.6/1K V i amb una secció de 10 mm2. Les 
pèrdues produïdes en la derivació individual per l’efecte Joule seran de 0.77W. 

 

Línia Escomesa: 

 

Aquest tipus de línia és la que parteix de la caixa de protecció i mesura i 
s’uneix amb la xarxa de distribució de la companyia.  

 

En aquest cas el conductor romandrà a l’exterior mitjançant una escomesa 
aèria a través d’un tub d’acer (veure plànol 08), per tant, haurà de resistir tan 
les altes temperatures com les inclemències meteorològiques. Per aquesta raó 
disposarem d’un conductor de 0.6/1KV amb aïllant de polietilè reticular. 
Tanmateix, també anirà subjecte dins d’un tub de protecció curvable en calent 
de PVC que servirà tant com a element de protecció com per a element de 
subjecció així com un tub d’acer galvanitzat que guiarà l’escomesa desde la 
CPM fins a una altura d’uns 3 m. L’escomesa estarà constituïda per un cable 
unipolar. 

 

Es prestarà especial atenció a no col·locar la línia distribuidora a prop de fonts 
de calor o per sota de conduccions o elements que produeixin condensacions. 

 

En els canvis de direcció que exigirà la curvatura del tub protector, dita 
curvatura no tindrà un radi inferior a 86 mm i no implicarà una reducció en la 
secció del tub protector. 
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El tub es fixarà a les a l’envoltori de la CPM mitjançant abraçadores o brides 
protegides contra la corrosió, com per exemple d’acer inoxidable o acer 
galvanitzat cada 0.35 m. 

 

El tub d’acer es col·locarà de manera que com s’ha esmentat anteriorment 
tingui un recorregut desde el nivell del terra fins arribar a una altura no inferior 
als 3 metres, per la protecció de possibles danys mecànics del muntatge de 
l’escomesa i a fi i efecte d’evitar possibles contactes amb les persones o 
animals.  

 

Les condicions de funcionament d’aquest tipus de línia seran de corrent altern 
amb una tensió de 230 V i una intensitat de 21.74 A. En tot moment les línies 
transporten corrent alterna amb una tensió entre 220-230 V i amb una 
freqüència de 49-51 Hz. Igual que en cas anterior, d’acord amb les restriccions 
imposades per la companyia elèctrica tindrem que la secció que requeriran 
aquests conductors, considerant longitud màxima de 10 metres , serà de 
16mm2 . 

 

La caiguda de tensió de la línia escomesa serà de 0.91 V. 

 

Finalment la pèrduea produïda per l’efecte Joule serà de 15.38 W . 

 

1.9.1.9.4. Conductors de presa de terra. 

 

La connexió de presa de terra serà d’acord al que estableix el REBT seguint 
l’esquema TT. Es creara un terra independent mitjançant quatre piques d’acer-
coure de 2m de longitud i un diàmetre de 18 mm amb un aliatge de 300 
micres. Es procurarà que la resistivitat que presenti el terra sigui inferior als 
10Ώ. Pels diferents tipus de conductors tindrem les següents seccions dels 
conductors de presa de terres: 

 

- Línies captadores ( LC1, LC2 ) = 4 mm2 

- Línia distribució ( LD ) = 10 mm2 

 

Simultàniament, també es disposarà un conductor connectat a tots aquells 
elements metàl·lics que són o puguin arribar a ser susceptibles de generar 
massa amb una secció de 4 mm2 . Així doncs, la connexió de la presa de 
terres final serà d’un conductor de coure aïllat amb una secció de 10 mm2  cap 
a on desembocaran tots els conductors de presa de terra anteriors, i que 
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s’unirà a la línia principal de presa de terres de cable de coure nu situat sota 
terra amb les quatre piques en anell en qüestió (Plànol 09). En tots els punts 
de la instal·lació, la resistència del sistema de posta a terra, garantitzarà que 
cap massa pot donar contactes superiors a 50 V. 

 

1.9.1.9.5. Comptadors. 

 

S’instal·larà un comptador entre l’escomesa i la derivació individual, que 
mesurarà l’energia generada per la instal·lació. En hores de manca de radiació 
solar, l’equip de mesura romandrà en mode stand-by. 

 

El comptador serà del tipus D2, i estarà ubicat en la caixa de protecció i 
mesura (CPM), en aquesta caixa a més a més hi hauran tots els dispositius de 
maniobra i protecció amb l’ICP corresponent. 

 

Haurà d’estar protegit per un fusible de 63 A. Es col·locarà a una altura 
compresa entre 1,5 i 1,8 metres i de forma accessible en l’interior de l’armari 
amb protecció elèctrica classe II on no hi haurà altres components elèctrics. 
Hauran d’estar precintats pels organismes oficials i l’abonat serà responsable 
de la ruptura del precinte o de qualsevol dels elements que quedin sota la seva 
custodia. La forma de col·locació del comptador quedarà fixada per la 
companyia elèctrica distribuïdora. 

 

1.9.1.9.6. Proteccions. 

 

D’acord a les especificacions de cada una de les línies i tenint en compte les 
condicions de funcionament de cada una d’elles i dels elements que en elles es 
troben, per a cada tipus de conductors tindrem unes proteccions determinades. 
Tot i així, totes i cada una d’elles haurà de complir el plec de condicions elèctric 
que composa aquest projecte, en el qual s’estableixen les seves propietats així 
com el nivell de seguretat que han de complir les caixes que els continguin. Els 
elements de protecció aquí anomenats i que utilitzarem en la instal·lació són 
de la casa comercial MERLIN GERIN. 

 

Línies captadores ( LC1, LC2 ) 

 

- Fusible de desconnexió: disposarem un fusible de 10 A per a protegir tant el 
conductor com l’element inversor, ja que la corrent màxima de entrada de 
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l’inversor Sunny Boy 5000 TL HC Multi-String  és d’11 A, en front de situacions 
de sobrecàrrega. 

 

Línia distribució ( LD ) 

 

- Magnetotèrmic automàtic bipolar: amb la finalitat de protegir aquest tipus de 
conductors en front de sobreintensitats, disposarem d’un magnetotèrmic de 
tipus bipolar i industrial de 25 A i un poder de tall no inferior a 4500 A per a 
garantir un nivell de seguretat mínim en desconnexió sobre la intensitat de 
funcionament d’aquests conductors (21.74 A). 

 

- Interruptor diferencial: tal i com s’especifica en el plec de condicions 
elèctriques, aquest element haurà de ser de màxima sensibilitat ( 30 mA ) i 
amb un temps màxim a desconnexió en cas de contacte indirecte de 0,02 
segons, tot garantint una tensió màxima de contacte de 50 V. D’acord al tipus 
de funcionament d’aquest tipus de conducció, aquest element haurà de ser 
amb un calibratge de 40 A. 

 

-Interruptor general automàtic: és tal com indica el nom l’interruptor que 
actua de desconnexió del sistema, a part de servir de protecció 
magenetotèrmica. L’hem elegit de 25 A i un poder de tal no inferior a 4500 A. 

 

- Interruptor de control de potència ( ICP-M ) : s’instal·larà un ICP-M bipolar de 
25 A per al control de nivell de potència que es subministra a la xarxa general 
de baixa tensió. Aquest element estarà regulat a 5000 W i tindrà una capacitat 
mínima de desconnexió no inferior a 4500 A. Dins del quadre de proteccions 
haurà d’estar separat de la resta d’elements i protegit dins d’un caixetí destinat 
a tal efecte, sellat per la companyia i no pot ser manipulat. 

 

 

1.10. Estudi sobre l’estalvi d’emissions. 

 

1.10.1. Impacte ambiental de les diferents fonts energètiques 

 

Tot ús d'energia és, per lògica, una explotació dels recursos naturals. 
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Si aquesta explotació es fa per sobre de les capacitats de recuperació (que és 
el cas dels recursos emmagatzemats a la Terra), tal com es fa actualment amb 
els combustibles fòssils, apareixen dos fenòmens problemàtics: 

 

1. S’esgotaran els recursos a mig termini (en funció de les reserves i del ritme 
de consum, perquè s'ha de tenir en compte que l'exhauriment es fa primer als 
jaciments més rendibles o fàcils d'explotar i que això comporta un augment 
dels costos). 

 

2. S’alliberen els compostos químics que s'havien fixat en el procés de 
formació dels recursos (en el cas del carbó, el gas, el petroli, i el carboni en 
forma de CO2). 

 

1.10.2. L'efecte hivernacle i el canvi climàtic 

 

Es tracta d’un fenomen natural que es produeix perquè l'atmosfera no té el 
mateix comportament per a totes les radiacions. 

 

La radiació solar (d'altes freqüències perquè prové d’una font d’alta 
temperatura) pot travessar l'atmosfera amb relativa facilitat i podem dir que 
l'aire que ens envolta és transparent al sol. 

 

La radiació terrestre (de baixes freqüències, a causa de la baixa temperatura 
de la Terra) té dificultat per travessar l'atmosfera de retorn cap a l’espai en 
funció de la concentració de determinats gasos que la componen 
(principalment el CO2). A mesura que augmenta la concentració d'aquests 
gasos, podem dir que l'atmosfera és més opaca a la radiació sortint. 

 

Fig 64. L'efecte hivernacle 
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D'aquesta manera, si la radiació solar continua arribant a la Terra, però 
aquesta no pot eliminar l'escalfor que li sobra, el resultat és un augment de la 
temperatura. 

 

1.10.3. La pluja àcida. 

 

Cada cop que es crema combustible fòssil (sobretot carbó) s'emet a 
l'atmosfera una quantitat important de diòxid de sofre SO2, així com diferents 
òxids de nitrogen NOx Quan aquest gas es barreja amb el vapor d'aigua que 
està en suspensió en l'atmosfera (formant part dels núvols), reacciona donant 
com a resultat un àcid. 

 

D'aquesta manera, quan plou, l'aigua que cau conté àcid sulfúric en dissolució 
(pluja àcida) i això provoca diversos problemes: 

 

- S’acidifiquen els llacs interiors (mort de peixos i algues). 

 

- S’acidifiquen els boscos (mort d'arbres). Amb la informació que facilita el 
model RAINS (model de simulació de pluja àcida), es pot arribar a calcular que 
reduint a una desena part l'actual emissió d'òxids de sofre, es mantindrien els 
nivells de degradació dels ecosistemes per sota del 5 %. 

 

 

Fig 65. Agents productors de la pluja àcida 
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Fig 66. Agents productors pluja àcida 

 

1.10.4. Estalvi d’emissions. 

 

Aquests són alguns dels problemes que comporta la utilització de combustibles 
fòssils en la producció energètica. I molta de l’energia elèctrica consumida 
prové de combustibles fòssils, com el carbó, el petroli, etc. 

 

En el nostre cas, en la utilització de l’energia solar fotovoltaica, la qual no 
utilitza cap tipus de combustible fòssil, ni cap tipus de metall pesant per la 
producció d’energia elèctrica. És considerada una energia neta, que no 
produeix cap tipus d’emissions, ni atmosfèriques, ni en l’aigua, ni en el sòl. Per 
tant, és una font d’energia que amb la seva utilització reduïm el nivell 
d’emissions contaminants de tot tipus. 

 

També em de tenir en compte que el combustible utilitzat en les instal·lacions 
solars és les radiacions solars. Una font inagotable i constant durant tot el dia, 
i sobretot, gratuïta. 

 

Totes aquestes emissions contaminants ,que es produeixen en la producció 
d’energia elèctrica, són quantificades. Podem establir uns valors de producció 
d’emissions per kW·h produït. En la instal·lació realitzada en aquest projecte, 
la realització d’emissions seria nul·la i produiria un estalvi d’emissions 
contaminats, ja que el kW·h no produït en les instal·lacions seria consumit de 
la xarxa general, on l’electricitat produïda prové quasi totalment de centrals de 
energies no renovables, 
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En aquesta taula podem observar els tipus d’emissions i les quantitats de cada 
tipus d’emissió contaminant que provoca la producció de 1 kW·h: ( Font: 
Ecobalance of Packaging Materials, State of 1990, Environmental Series No. 
32. Swss Federal Office of Environment, Forests and Landscape (FOEFL), 
Berna, 1991). 

Taula 9. Tipus d’emissions i quantitats a l’aire 

EMISSIONS A L'AIRE   

Substàncies Mg 

Partícules 196,62 
S02 2502,44 

Hidrocarburs 2112,25 
NOx 70,4 
N2O 348,61 
CO 348,61 

Aldehids 2,59 
Altres compostos 

orgànics 4,68 
NN3 0,49 

Fluorurs 0,01 
CO2 441,657 

    

EMISSIONS A L'AIGUA   

Substàncies Mg 

Sòlids dissolts 316,559 
Sòlids en suspensió 0,148 

DBO 0,148 
DQO 445 
Olis 4,735 
NHs 0,619 

Fluorurs 1,335 
Sulfats 0,282 
Nitrats 0,316 
Clorurs 0,017 
Ions Na 0,219 
Ions Fe 0,003 

    

EMISSIONS AL TERRA   

Substàncies G 

Residus sòlids 49,1 

 

En funció de la taula aquí exposada s’efectuarà un estudi de l’estalvi 
d’emissions a l’aire, a l’aigua i al sòl de les diferents substàncies contaminants. 
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Aquest estudi s’efectuarà en funció de la potència que genera la instal·lació al 
llarg de l’any. 

 

1.10.5. Estalvi d’emissions contaminants en la instal·lació de 5 kW amb 
seguidors solars. 

 

La producció d’aquesta instal·lació serà d’uns 2231,628 kW · h / m2 · any, amb 
una superfície de captació de 43,28 m2. Per tant, és produiran uns 96584,86 
kWh cada any. Per tan amb aquestes dades ja podem calcular l’estalvi 
d’emissions contaminants. 

 

En aquesta taula podem observar el tipus d’emissions contaminants que 
estalviarem, per la producció amb energia renovable, en al instal·lació de 5 kW 
amb seguidors solars.  

 

Taula 10. Tipus d’emissions contaminants que estalviem 

EMISSIONS A L'AIRE   

Substàncies G 

Partícules 18990,52 
S02 241697,82 

Hidrocarburs 204011,37 
NOx 119409,79 
N2O 6799,57 
CO 33670,45 

Aldehids 250,15 
Altres compostos 

orgànics 452,02 
NN3 47,33 

Fluorurs 0,97 
CO2 42657,38 

    

EMISSIONS A L'AIGUA   

Substàncies g 

Sòlids dissolts 30574,81 
Sòlids en suspensió 14,29 

DBO 14,29 
DQO 42,98 
Olis 457,33 
NHs 59,79 

Fluorurs 128,94 
Sulfats 27,24 
Nitrats 30,52 
Clorurs 1,64 
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Ions Na 21,15 
Ions Fe 0,29 

    

EMISSIONS AL TERRA   

Substàncies g 

Residus sòlids 4742316,63 

 

1.10.6. Estalvi total d’emissions en un any. 

 

1.10.6.1 Estalvi total d’emissions a l’aire en un any. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 67. Quantitat total d’emissions a l’aire que no produirà la instal·lació 

 

En aquest gràfic podem observar la quantitat total d’emissions a l’aire que no 
produirà aquesta instal·lació en comparació amb la producció convencional 
d’energia elèctrica, durant un any. Observem que els majors estalvis s’han 
produït amb les emissions de: SO2, Hidrocarburs i Nox. 
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1.10.6.2. Estalvi total d’emissions a l’aigua en un any. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 68. Quantitat total d’emissions a l’aigua que no produirà la instal·lació 

 

En aquesta gràfica podem observar la quantitat total d’emissions a l’aigua que 
no produiran les hipòtesis de instal·lacions en comparació amb la producció 
convencional d’energia elèctrica, durant un període d’un l’any. Podem observar 
que les emissions de substàncies més grans seran d’olis i de sòlids dissolts. Els 
sòlids dissolts no estan representats degut a l’elevada magnitud de les 
emissions d’aquesta substància. 

 

1.11. Planificació 

 

Les tasques d’execució que es portaran ha terme seran: 

- Neteja i adequació de la superfície útil. Neteja de la superfície que ocuparà 
les diferents part de la instal·lació. 

 

- Muntatge del seguidor solar. 

 

- Instal·lació del seguidor solar. Es tractarà de realitzar la distribució per tota la 
superfície útil dels elements de suport dels mòduls fotovoltaics i, la col·locació 
de cada element de suport. 
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- Instal·lació dels mòduls fotovoltaics. Es tractarà de distribuir i subjectar els 
mòduls fotovoltaics corresponents en els elements de suport. 

 

- Cablejat dels mòduls fotovoltaics. Realitzarà les connexions entre mòduls 
fotovoltaics. 

 

- Instal·lació del inversor. Distribució i col·locació del inversor i de l’armari 
d’inversor en el lloc establert. 

 

- Instal·lació dels equips de mesura i protecció. Instal·larem totes les 
proteccions a l’armari corresponent i col·locarem el comptador d’energia 
elèctrica. 

 

- Instal·lació del cablejat de la instal·lació. Distribuirem i fixarem tot el cablejat 
de la instal·lació, connectant així les diferents parts de la instal·lació. 

 

- Comprovacions. Tot aquell conjunt de maniobres i proves que se li realitzaran 
a la instal·lació abans d’entrar en funcionament. 

 

- Posta en marxa. Serà aquell període en que la instal·lació començarà ha 
funcionar i que es comprovarà el bon funcionament de tots els elements de la 
instal·lació. 

 

Les tasques en aquest apartat mencionades seran realitzades per dos o tres 
tècnics. Un o dos oficials de primera electricista i un ajudant electricista. I els 
treballs és realitzaran aproximadament amb dues setmanes i mitja, al ser una 
instal·lació de 5kW. També es considerà que la tasca que comporta més temps 
és la de distribució, muntatge, instal·lació dels elements de suport i seguidor 
solar. 
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1.12. Posta en marxa 

 

1.12.1. Part administrativa. 

 

Organigrama general d’autorització d’una instal·lació fotovoltaica: 

 

• PERMISOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 69. Quantitat total d’emissions a l’aigua que no produirà la instal·lació 

Llicència d'obres:
-Tràmit medioambiental

-Recalificació terra
etc

Construcció

Acta de P.E.M.

Inclusió a REPE

Connexió a xarxa
Firma contracte

Inscripció Def. RIPRE 

Llicència d'activitat

FACTURACIÓ

Auto. Administrativa

Punt de connexió:
Presentació del Aval

Obtenció C.A.E.:
- Acta de PEM definitiva
- Inscripció RIPRE DEF.
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Taula del caràcter previ i definitiu dels permisos: 

 

Taula 11. Taula del caràcter previ i definitiu dels permisos 

  Caràcter previ Caràcter definitiu 

Administració Local Llicència d'obres Llicència d'activitat 

Gestor de xarxa Punt de connexió Connexió definitiva contracte 

  Autorització administrativa Acta posada en marxa 
Òrgan competent   Certificat de B.T 

CC.AA Sol·licitud inclusió al REPE Inscripció definitiva al RIPRE 

  
Inscripció provisional al 

RIPRE   

Delegació Hisenda Alta al I.A.E. Obtenció del C.A.E. 

 

1.12.2. Part tècnica. 

 

Es procedirà a la posta en marxa, quan aquesta posta marxa sigui efectiva es 
realitzaran les comprovacions necessàries de la instal·lació. Aquest període de 
proves durarà entre 2 o 3 dies. 

 

La primera comprovació serà una comprovació visual de tots els elements que 
formen part de la instal·lació. Observant si hi ha algun defecte de forma o dany 
en algun dels elements. Si es trobes algun defecte en la instal·lació es 
repararia immediatament. 

 

Es realitzaran comprovacions en el cas de les instal·lacions amb seguidors 
solars, mitjançant la connexió i desconnexió dels diferents elements de 
captació solar a la xarxa. 

 

Es realitzaran proves de funcionament amb activació manual i automàtica dels 
elements de protecció de la instal·lació. També es practicarà el funcionament 
de zones aïllades i la desconnexió de parts de captació de la instal·lació. 

 

També haurem de comprovar la tensió dels terminals dels mòduls fotovoltaics 
amb el circuit obert a la sortida de cada fase. Sempre es realitzarà en dies 
assolellat i a mig dia, quan la radiació solar incident és màxima. 
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1.13. Manteniment 

 

El manteniment d’aquest tipus de instal·lacions es reduït i simple. Són 
instal·lacions on el manteniment no comporta grans despeses econòmiques i la 
parada de funcionament per manteniment són curtes. 

 

Es realitzarà una revisió exhaustiva una vegada al any, en la qual es revisaran 
tots els elements de la instal·lació. La instal·lació s’aïllarà de la xarxa general 
de distribució i es procedirà a realitzar les comprovacions corresponents i a la 
realització dels manteniment. L’època que s’escollirà per a realitzar aquestes 
inspeccions serà en els mesos d’hivern, ja que la producció d’energia es 
redueix en aquesta època. 

 

Podem destacar diverses tasques en el manteniment. 

 

- Comprovar l’estructura i tots aquells elements mòbils dels seguidor solar, i si 
fa falta procedir a la seva lubricació, també s’observarà l’oxidació dels 
elements de la instal·lació per tal de netejar- los i si fa falta substituir- los. 
Com també es comprovarà el correcte funcionament del seguidor, sobretot que 
agafi la orientació correcta. 

 

- Es procedirà a la revisió de la caixa de control del seguidor i comprovar que 
no mostra cap error en la pantalla de control. Si tingués algun error es 
procediria a la seva reparació i si persisteix l’error es posaria en contacte amb 
el distribuïdors per tal de solucionar- ho. 

 

- Es realitzaria comprovacions del bon funcionament dels inversors i que el seu 
funcionament es troba dins els paràmetres correctes de funcionament, 
comprovant la transformació d’energia que realitza. 

 

- Es comprovarà l’estat de tots els conductors de la instal·lació, i tots aquells 
que estiguin danyats o presentin un defecte de forma es substituiran per 
cables nous. També mirarem que tots els elements de subjecció dels cables 
estiguin en bon estat i procedirem a la substitució en cas de que estiguessin 
danyats. 

 

- Realitzarem una neteja del pols dels armaris d’inversors i tots els quadres 
elèctrics en general de la instal·lació. També es farà una comprovació dels 
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borns de connexió. En els armaris dels inversors es comprovarà la bona 
ventilació dels inversors i si no es així buscar la solució perquè sigui possible. 

 

- I per últim el manteniment que requereix els mòduls fotovoltaics. Els mòduls 
fotovoltaics requereixen un escàs manteniment per la seva pròpia configuració, 
ja que no tenen elements mòbils i el circuit interior de les cèl·lules i les 
soldadures de connexió estan aïllades de l’ambient exterior per capes de 
material protector. 

 

El manteniment dels mòduls fotovoltaics té els següents processos: 

 

- Neteja periòdica del mòdul. 

- Inspeccions visuals de possibles degradacions internes del mòdul. 

- Control de l’estat de les connexions elèctriques i del cablejat. 

- Control de les característiques del mòdul. 

 

Neteja periòdica del mòdul. 

 

La brutícia acumulada sobre la coberta transparent del mòdul redueix el  
rendiment del mateix i pot produir efectes d’inversió similars als produïts per 
les ombres. El problema pot arribar a ser seriós en el cas dels residus 
industrials i els procedents de les aus, però aquest no es el nostre cas. La 
intensitat de l’efecte depèn de l’opacitat del residu. Les capes de pols que 
redueixen la intensitat del sol de forma uniforme no són perilloses i la reducció 
de la potència no es significativa. La periodicitat del procés de neteja depèn, 
lògicament, de la intensitat del procés de embrutiment. 

 

En el cas dels dipòsits procedents de les aus convé evitar-los instal·lant petites 
antenes elàstiques en la part alta del mòdul, que impedeixen a aquestes posar 
s’hi. 

 

L’acció de la pluja pot en molts casos reduir al mínim o eliminar la necessitat 
de la neteja dels mòduls. 

 

L’operació de neteja ha de ser realitzada en general pel propi usuari i 
consisteix simplement en netejar els mòduls amb aigua i algun detergent no 
abrasiu, procurant evitar que l’aigua s’acumuli sobre el mòdul. No es 
acceptable en cap cas utilitzar mànega a pressió. 
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Inspecció visual del mòdul. 

 

La inspecció visual del mòdul té per objectiu detectar possibles danys, 
concretament: 

 

- Possible ruptura del cristall. 

- Oxidacions dels circuits i soldadures de les cèl·lules fotovoltaiques: 
normalment són degudes a l’entrada d’humitat en el mòdul per ruptura de les 
capes d’encapsulat durant la instal·lació o transport. 

 

Control de connexions i cablejat. 

 

Cada 6 mesos realitzar un manteniment preventiu efectuant les següents 
operacions: 

- Comprovació de la subjecció i estat dels terminals dels cables de connexió 
dels mòduls. 

 

- Comprovació del tancament de la caixa de terminals. 

 

En cas d’observar danys de sellat, es procedirà a la substitució dels elements 
afectats i a la neteja dels terminals. És important mantenir el sellat de la caixa 
de terminals, utilitzant, juntes noves o un sellat de silicona. 

 

1.14. Desenvolupament del projecte. Resum: 

 

• Fase Prèvia: 

 

 Objectiu: Dades bàsiques del projecte. 

 Finalització: Documentació necessària per decidir l’execució de la planta. 

 

• Fase Projecte: 

 

Objectiu: Desenvolupament documentació del projecte i obtenció de 
permisos. 
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 Finalització: Formalització de tots els contractes. 

 

• Fase d’Execució: 

 

 Objectiu: Construcció, Posta en marxa i proves. 

 Finalització: Recepció i proves de les instal·lacions. 

 

• Fase d’Explotació 

 

 Objectiu: Obtenció de màxima rendibilitat de la inversió.  

 Finalització: Quan finalitzi la vida útil de les instal·lacions. 

 

1.14.1. Organismes. 

 

• Ajuntament del municipi on es realitza la instal·lació. 

 

���� Llicència d’obres, llicència d’activitat. 

 

• Empresa elèctrica distribuïdora. 

 

���� Connexió a la xarxa: Sol·licitud de punt de connexió, sol·licitud 
de connexió amb proves, sol·licitud de connexió definitiva. 

���� Contracte de compraventa: Sol·licitud de firma de contracte de 
compraventa. 

 

• Òrgan competent (Direcció Provincial o General d’Indústria a 
CC.AA.) 

 

���� Legalització de la instal·lació: Autorització administrativa 
prèvia, certificat de instal·lacions elèctriques, acta de posta en 
marxa. 

���� Règim especial: Inscripció provisional i definitiva en el Registre 
de Instal·lacions Productores en Règim Especial. 
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• Delegació d’impostos especials Hisenda. 

 

���� C.A.E: Obtenció del Codi d’Activitat i Establiment. 

 

• Delegació de l’agenda estatal d’administració tributaria. 

 

���� I.A.E.: Alta al Impost d’Activitats Econòmiques. Epígraf 151.4. 

���� Declaració Censal: Alta a la Declaració Censal del Ministeri 
d’Economia i Hisenda, acollint-se al règim d’Estimació Directa 
Simplificada (quan s’està subjecte al I.R.P.F.). Model 036. 
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1.16. Conclusions. 

 

El desenvolupament d'aquest projecte ens ha permès veure i avaluar diversos 
aspectes referents a una instal·lació d'energia solar fotovoltaica, que engloben 
desde la captació de la pròpia radiació solar, fins als costos i finançament de la 
instal·lació. 

 

Alhora, també hem pogut avaluar la influència que poden arribar a tenir certs 
aspectes sobre el dimensional de les instal·lacions. 

 

Dins 1'aspecte de captació solar hem comparat diversos mètodes de captació i 
podem concloure que d'entre tots ells el que representa una opció mes eficient 
i avantatjosa es la de captació solar en un sol eix. Aquesta alternativa, tot i 
tenir uns costos d'instal·lació més elevats que d’altres mètodes de captació 
(com poden ser les estructures fixes), també assoleix uns nivells molt més 
elevats d'eficiència en quant a l’aprofitament de la radiació solar disponible en 
la zona, cosa que fa que la compensació  econòmica rebuda per generar 
electricitat mitjançant una instal·lació d’aquest tipus superi amb escreix 
1'augment de cost d'instal·lació que representa. 

 

En temes de dimesionat de la instal·lació hem observat que 1'Administració, a 
través de les tarifes de venda d'energia, condiciona de forma molt clara els 
tipus d'instal·lació fotovoltaica que els usuaris poden arribar a dur a terme. Per 
no dir que els sistemes autònoms encara resulten molt menys gratificants i, 
conseqüentment, molt menys rendibles en 1'actualitat. Per aquest motiu vam 
decidir realitzar una instal·lació que es mostri en el llindar superior de potència 
(que són els 5kW de potència que hem disenyat), per tal de beneficiar-nos dels 
preus més elevats que paga l’estat el kW·h generat. Així doncs, podem 
determinar que 1'Estat exerceix un control força estricte sobre el món de les 
instal·lacions fotovoltaiques, determinant de manera indirecta el tipus i la 
potència màxima que vol que tinguin aquestes les instal·lacions. 

 

D'aquesta manera, podem concloure que el que es pretén és aconseguir la 
proliferació d'instal·lacions que usin tecnologies basades en les energies 
renovables, i què aquestes instal·lacions siguin de baixa potència però 
nombroses per a diversificar la generació d'energia. 

 



Inst. Solar fotovoltaica amb seguidors connectat a xarxa elèctrica per a un habitatge unifamiliar Memòria 
 

93 

 

D’altra banda, en el present projecte també s'ha realitzat un estudi sobre 
l’estalvi d’emissions contaminants que deixem de produïr amb la utilització de 
la instal·lació Projectada, per tal de prendre consciència sobre l’efecte que 
contribueix negativament a la preservació del nostre medi natural el fet de no 
utilitzar tecnologies que s’abasteixin d’energies renovables. 

 

A més a més, hem pogut observar que a part de la instal·lació elèctrica 
d’aquesta central generadora fotovoltaica cal tenir en compte els esforços a 
què són somesos els diferents seguidors solars i la vivenda en qüestió per 
l’acció del pes d’aquests. Generalment les estructures estan col·locades en 
cobertes d’edificis que han de garantir que suportin el pes d’aquests elements 
de la instal·lació. Però el que resulta més curiós és veure que les accions que 
condicionen més el seguidor solar no són les de pes propi, si no que són les 
que venen condicionades per les accions de vent. Això es deu a què com els 
seguidors han de permetre un moviment rotacional, estan obligats a tenir un 
eix de rotació i no poden disposar d'una estructura de suport més complexa 
que entorpiria el moviment de seguiment solar; la qual cosa implica que tota la 
càrrega queda concentrada en aquest eix de rotació que acostuma a ser un 
únic element estructural. 

 

Finalment, i per concloure el present projecte, cal dir que una de les principals 
conclusions que s'han extret ha estat que el món de les energies renovables, i 
en concret en l’àmbit de l’energia solar, obre davant nostre un univers de 
noves possibilitats en les que cal aprofundir tant en investigació com en 
tecnologia, ja que el Sol és una font natural d’energia inesgotable que ens 
permetrà seguir obtenint l’electricitat que necessita la humanitat un cop hagin 
estat exhaurits tots els recursos energètics fòssils del nostre planeta. 

 

 

 

 


