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Annex A

Estudi Legislatiu
Per a la realització del projecte s’ha considerat tota la normativa i reglamentació de
possible aplicació en aquest tipus de projectes.
-

Llei 54/97, del 27 de novembre, del Sector Elèctric. Estableix els principis d’un
model de funcionament basat en la lliure competència, impulsant a l’hora el
desenvolupament de les instal·lacions de producció d’energia elèctrica en règim
especial RD 2818/1998 de producció d’energia elèctrica per instal·lacions
proveïdes per recursos o fonts d’energia renovables, residus i cogeneració.

-

R.D. 661/2007 del 26 de maig pel que es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica
en règim especial.

-

R.D. 1578/2008 del 30 de setembre pel que s’estableix la metodologia per a
l’actuació i sistematització del règim jurídic i econòmic de l’activitat de producció
d’energia elèctrica en règim especial.

-

R.D. 1663/2000 del 29 de setembre, referent a connexions d’instal·lacions
fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió.

-

R.D. 1955/2000 de l’1 de desembre, pel que es regulen les activitats de transport,
distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització
d’instal·lacions d’energia elèctrica.

-

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, aprovat pel R.D. 842/2002 del 2 d’agost,
i instruccions tècniques complementàries.

-

Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions
Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres
de Transformació. BOE 25-10-84.

-

Plec de Condicions Tècniques d’Instal·lacions Connectades a la xarxa establides
per l’IDAE en l’apartat destinat a Instal·lacions d’Energia Solar Fotovoltaica (PCTC-Octubre 2002).
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-

R.D. 1454/2005, pel que es modifiquen determinades disposicions relatives al
Sector Elèctric.

-

Resolució de la Direcció General de Política Energètica i Mines en la que
s’estableix el model de contracte i de factura, així com l’esquema unifilar d’una
instal·lació fotovoltaica connectada a la xarxa. (BOE nº148, 21/06/2001)

-

Ordre Ministerial 5-9-1985. Normes administratives i tècniques pel funcionament i
connexió a la xarxa elèctrica de centrals hidroelèctriques de fins a 5000 kVA i
centrals d’autogeneració.

-

Decret 18/1996, del 8 de febrer, pel qual s’aprova el reglament d’activitats
classificades BOIB 25 de 24/02/96.

-

Normativa pròpia de la companyia elèctrica ENDESA i GESA-ENDESA.

-

Reglament de seguretat i salut en el centre de treball.

-

Ordenances municipals i Plans Generals d’Ordenació Urbana d’aplicació.

-

Llei 6/1997 del 8 de juliol, del sòl rústic a les Illes Balears.

-

Pla territorial de Mallorca (desembre 2004).

-

Directrius d’Ordenació del Territori.

-

Decret 85/2004, de l’1 d’octubre, d’implantació i regulació dels estudis d’avaluació
de l’impacte ambiental que modifica l’anterior (Decret 4/1986, del 23 de gener).

-

R. D. 833/1988 de 20 de juliol pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la
Llei 20/1986 bàsica de residus tòxics y perillosos.

-

R. D. 1378/1999 del 27 d'agost pel que s’estableixen les mesures per a l’eliminació i gestió
dels policlorobifenils, policlorotrifenils i dels aparells que els continguin.

-

Annex II de la directiva europea 75/442/CEE del 15 de juliol pel que es regulen les
pràctiques d’eliminació de residus com són els PCBs.

-

R. D. 679/2006, del 2 de juny regula el tractament dels olis minerals usats en els
transformadors.

-

Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears.
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Resolució del 27 de juliol de 2004 de la Direcció General d’Indústria del Govern
pel que s’aproven les condicions tècniques per les xarxes de baixa i mitjana tensió.
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Annex B

Càlculs
B.1. Estudi elèctric fotovoltaic
En aquest apartat es detallen els càlculs realitzats per dissenyar a central solar fotovoltaica
tipus d’1 MW.

B.1.1. Materials seleccionats
B.1.1.1. Mòdul fotovoltaic
El generador fotovoltaic estarà format per mòduls fotovoltaics de 170 Wp i de 35 Vdc, de
la marca comercial SUN EARTH, model TDB 125x125-72-P.

Figura 1.1. Característiques elèctriques dels mòduls fotovoltaics. Font: SIG Solar
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B.1.1.2. Inversor
L’inversor seleccionat és el model SC500HE de SMA amb una potència nominal de
500 kW. Entre les seves característiques més importants destaquen les següents:

Figura 1.2. Inversor SC500HE. Font: SMA Technologie AG

Entre les característiques més importants de l’inversor destaquen les següents:
Paràmetres d'entrada
Potència màxima
Rang de tensió de CC, MPPT
Tensió màxima de CC admissible
Corrent continu màxim admissible
Paràmetres de sortida
Potència nominal de CA
Tensió de treball, xarxa ±10%
Corrent nominal de CA
Rang de treball, freqüència de xarxa
Factor de distorsió de la tensió FV
Coeficient de distorsió no lineal de la corrent de xarxa
Factor de potència
Coeficient de rendiment (segons IEC 61683)
10%/25%/50%/75%/100% de PNom
Euroeta
Dimensions i pes
Ample / alt / fons
Pes

580 Wp
450-820 V
900 V
2 x 591 A
500 kW
270 V
1069 A
50 Hz - 60 Hz
< 3%
<3% a PotNominal
0,99 a PotNominal
95,9/97,4/97,7/97,6/97,4
97,3
1600+1200 / 2120/ 850 mm
2140 kg

Taula 1.1. Característiques bàsiques de l’inversor.
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B.1.2. Dimensionat del generador fotovoltaic
B.1.2.1. Número màxim de mòduls per cadena
El valor màxim de la tensió d’entrada a l’inversor correspon a la tensió de circuit obert del
generador fotovoltaic quan la temperatura del mòdul és mínima. Això significa que la
temperatura mínima del mòdul correspon a una temperatura ambient mínima -5°C i una
irradiància de 100 W/m2. La temperatura del mòdul en aquestes condicions compleix la
següent equació:
[Eq. 1.1]

On:
Tp
Ta
TONT
I

Temperatura del mòdul fotovoltaic [°C]
Temperatura ambient [-5°C]
Temperatura nominal de funcionament de la cel·la fotovoltaica [47°C]
Irradiància [100 W/m2]

El número màxim de mòduls per cadena connectats en sèrie ve limitat per la tensió en
circuit obert del generador fotovoltaic que ha de ser sempre inferior a la màxima tensió
d’entrada a l’inversor. Aquest número es determina com el quocient entre la tensió màxima
d’entrada a l’inversor i la tensió en circuit obert del mòdul a la seva mínima temperatura,
que aplicant l’equació 1.1 és de -1,625ºC.
A la informació sobre les característiques dels mòduls s’observa que s’obté un coeficient
de variació de la tensió amb la temperatura de -0,154 V/°C.
[Eq. 1.2]

On:
Uca
ΔU

Tensió del mòdul en circuit obert [V]
Variació de la tensió [V/°C]

La tensió en circuit obert a la temperatura mínima resulta de 47,6 V. Amb aquest resultat
es pot calcular el número màxim de mòduls per cadena.
[Eq. 1.3]

On:
Umàx
Tensió màxima d’entrada a l’inversor [V]
Uca(Tmin) Tensió en circuit obert a la temperatura mínima del mòdul [V]
El resultat obtingut d’aplicar l’equació 1.3 correspon a 18,5 mòduls, que s’ajusten a 18 per
garantir que no es sobrepassa la tensió màxima d’entrada a l’inversor.
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B.1.2.2. Número mínim de mòduls per cadena
El número mínim de mòduls fotovoltaics per cadena, ve determinat per la tensió mínima
d’entrada a l’inversor i per la tensió en el punt de màxima potència del mòdul a una
temperatura aproximada de 75°C.
D’altra banda, el valor mínim de la tensió d’entrada a l’inversor ha de ser menor o igual a
la tensió de màxima potència del generador fotovoltaic que correspon al moment en que la
temperatura del mòdul és màxima. Si la tensió en el punt de màxima potència del
generador està per sota de la tensió d’entrada mínima de l’inversor (que actua com a
seguidor del punt de màxima potència), l’inversor no serà capaç de seguir el punt de
màxima potència del generador fotovoltaic i fins i tot, en el pitjor dels casos, es pot apagar.
[Eq. 1.4]

On:
UPMP(STC)
ΔU

Tensió de màxima potència del mòdul [V]
Variació de la tensió [V/°C]

El valor de la tensió de màxima potència a la temperatura màxima resulta 27,3 °C. Amb
aquest resultat es pot calcular el número mínim de mòduls per cadena.
[Eq. 1.5]

On:
UPMP(inv)
UPMP(Tmàx)

Tensió mínima de seguiment del punt de màxima potència [V]
Tensió de màxima potència a la temperatura màxima del mòdul [V]

El resultat obtingut d’aplicar l’equació 1.5 correspon a 16,5 mòduls, que s’ajusten a 16 per
garantir que es treballa amb tensions dins dels límits de màxima potència.
B.1.2.3. Dimensionament del conjunt
El generador fotovoltaic està format per mòduls fotovoltaics de 170 Wp i 35 Vdc. S’ha
d’aconseguir un dimensionament del conjunt que compleixi les especificacions obtingudes
prèviament.
El generador ha de tenir un màxim de 18 mòduls per cadena i un mínim de 16. Per tant, per
fer el disseny del generador s’ha decidit instal·lar 17 mòduls fotovoltaics per cadena.
En total es tenen 6596 mòduls que comptabilitzen una potència instal·lada total de
1121,3 kWp. Per tant, si les cadenes es formen amb conjunts de 17 mòduls, hi haurà un
total de 388 cadenes que formaran el generador fotovoltaic.
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B.1.2.4. Distàncies mínimes entre fileres de mòduls
La distància, d, mínima entre fileres de mòduls d’una alçada h determinada, ha de garantir
segons el Plec de Condicions Tècniques d’Instal·lacions connectades a xarxa [1] un mínim
de quatre hores de sol en torn al migdia del solstici d’hivern.
Aquesta distància ve determinada per l’expressió següent:

d

[Eq. 1.6]

h
tan(61  latitud )

Considerant que la latitud aproximada del sistema Mallorca-Menorca és de 39º, i l’alçada
és un màxim de dos metres, la distància d mínima és de 4,95 metres.

h
d

Figura 1.3. Representació transversal de les fileres de mòduls, distància i alçada. Font: Pròpia.

La separació entre la part posterior d’una filera i el principi de la següent ha de ser superior
a la distància trobada.

B.1.3. Caseta d’inversors i centre de seccionament i protecció
En aquest apartat es faran els càlculs referents a la Caseta d’Inversors (CI) i al Centre de
Seccionament i Protecció (CSP).
B.1.3.1. Intensitat d’alta tensió
La intensitat nominal al costat d’alta tensió serà:
[Eq. 1.7]

On:
IAT
SN
UN,AT

Corrent nominal al primari [A]
Potència aparent [kVA]
Tensió en alta [kV]
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B.1.3.2. Intensitat de baixa tensió
La intensitat nominal al costat de baixa tensió serà:
[Eq. 1.8]

On:
IBT
SN
UN,BT

Corrent nominal al primari [A]
Potència aparent [kVA]
Tensió en baixa [kV]

B.1.3.3. Corrents de curtcircuit
CORRENT SIMÈTRIC DE CURTCIRCUIT A 15 KV

El corrent simètric de curtcircuit es pot calcular a partir de la següent expressió:
[Eq. 1.9]

On:
Iccp
Scc
Up

Corrent de curtcircuit al primari [kA]
Potència de curtcircuit [MVA]
Tensió del primari [kV]

Per a una potència de curtcircuit de la xarxa de 415 MVA i una tensió de servei de 15 kV,
el corrent de curtcircuit és:

CORRENT SIMÈTRIC DE CURTCIRCUIT A BT

El corrent simètric de curtcircuit en el secundari del transformador es pot calcular a partir
de la següent expressió:
[Eq. 1.10]

On:
Iccs
P
Ecc
Us

Corrent de curtcircuit al secundari [kA]
Potència del transformador [kVA]
Tensió de curtcircuit del transformador [%]
Tensió del secundari [kV]
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Per al transformador de 1000 kVA, per a una tensió de curtcircuit del 6% i una tensió de
secundari de 270 V, el corrent de curtcircuit és:

ESFORÇ ELECTRODINÀMIC DE CURTCIRCUIT

El corrent simètric de curtcircuit es pot calcular a partir de la següent expressió:
[Eq. 1.11]

I per a l’instal·lació que ens ocupa:

ESFORÇ TÈRMIC DE CURTCIRCUIT

El corrent tèrmic de curtcircuit es pot calcular mitjançant la següent expressió:
[Eq. 1.12]

I per a l’instal·lació que ens ocupa:

B.1.3.4. Embarrat
Les cel·les que s’han escollit per a aquesta instal·lació, s’han sotmès a assajos per certificar
els valors indicats a les plaques de característiques, pel que no es necessari realitzar càlculs
teòrics ni hipòtesis de comportament de cel·les.
B.1.3.5. Comprovació per densitat de corrent
La comprovació per densitat de corrent té com a fi, verificar que el conductor indicat és
capaç de conduir el corrent nominal màxim sense superar la densitat màxima possible per
al material conductor. Això, a part de realitzant càlculs teòrics, es pot comprovar realitzant
un assaig d’intensitat nominal, que amb objecte de disposar del suficient marge de
seguretat, es considerarà que és la intensitat del bucle, en aquest cas 400 A.
B.1.3.6. Ventilació
L’evacuació del calor generat a l’interior del CT s’efectua segons l’indicat a la MIE-RAT 14,
a l’apartat 3.3, usant ventilació natural.
Es determina la superfície mínima de ventilació en funció d’una potència del
transformador màxima de 1000 kVA a partir de l’equació [Eq. 1.13.]
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[Eq. 1.13]

On:
P
Г
H
(ti-te)

Potència de pèrdues del transformador [kW]
Coeficient de forma de la reixa
Distància entre centres geomètrics de les ventilacions
Salt tèrmic [ºC]

Per a una potència de pèrdues del transformador de 8,6 MW, un coeficient de forma de 0,4,
una distància entre ventilacions de 2,5 m i un salt tèrmic de 15ºC, s’obté una superfície
mínima de ventilació de 0,97 m2.
Les reixes de ventilació dels edificis prefabricats estan dissenyades i disposades a les
parets de manera que la circulació de l’aire ventili eficaçment la sala del transformador
(han superat els assajos d’escalfament pertinents). El disseny s’ha realitzat complint els
assajos d’escalfament segons la norma UNE-EN-61330, prenent com a base d’assaig el
transformador de 1000 kVA segons la norma UNE 21428-1. Totes les reixes de ventilació
van proveïdes d’una malla metàl·lica per evitar l’entrada d’objectes i animals.

B.1.3.7. Instal·lació de presa de terra
CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY

El Reglament de Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació indica que
per a instal·lacions de tercera categoria i d’intensitat de curtcircuit a terra igual o inferior a
16 kA, no serà imprescindible realitzar investigació prèvia de la resistivitat del terra, sent
suficient un examen visual del terreny i podent estimar-se la seva resistivitat. En el cas del
terreny on es s’implantaran les centres fotovoltaics d’aquest estudi, s’estima una resistivitat
del terreny1 de ρ = 150 Ω·m.
INTENSITAT I TEMPS MÀXIMS DE DEFECTE

Segons dades de la companyia subministradora (GESA), el temps màxim de desconnexió
del defecte és de 0,5 s. Els valors de K i n per calcular la màxima tensió de contacte
aplicada segons MIE-RAT 13 en el temps de defecte proporcionat per la Companyia són
K=72 i n=1.

1

S’ha agafat un valor de resistivitat del terreny vàlid per a roca calcària i a argiles compactes.
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Interval de temps
0,9 > t > 0,1 s
3 > t > 0,9 s
5>t>3s
t>5s

K
72
78,5
Uca = 64 V
Uca = 50 V
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n
1
0,18
Upa = 640 V
Upa = 500 V

Taula 1.2. Valor de les constants K i n pels diversos temps d’extinció del defecte.

D’altra banda, els valors de la impedància de presa de terra del neutre són:

La intensitat màxima de defecte es produirà en el cas en que la resistència de presa de terra
del CT sigui nul·la, és a dir:
[Eq. 1.14]

On:
UN
Rn
Xn

Tensió nominal [kV]
Resistència de presa de terra del neutre [Ω]
Reactància de presa de terra del neutre [Ω]

Fent ús de l’equació [Eq. 1.14], es troba la intensitat màxima de defecte pel cas estudiat:

DISSENY PRELIMINAR DE LA INSTAL·LACIÓ DE TERRA

-

Terra de protecció

S’instal·larà una única terra de protecció pels dos edificis prefabricats: Caseta d’Inversors i
Centre de Seccionament i Protecció.
Es connectaran a l’esmentat sistema les parts metàl·liques de la instal·lació que no estiguin
en tensió normalment però que puguin estar-hi a conseqüència d’avaries o causes fortuïtes,
tals com el xassís i els bastidors dels aparells de maniobra, evolvents metàl·liques de les
cabines prefabricades i carcasses dels transformadors.
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El disseny preliminar de la instal·lació de presa de terra es realitza a partir de les
configuracions tipus presentades a l’annex 2 del Método de Cálculo de Instalaciones de
Puesta a Tierra de UNESA [5], segons el mètode de càlcul desenvolupat per aquest
organisme.
La presa de terra es realitzarà amb piques enterrades a una profunditat de 0,5 m i de 14 mm
de diàmetre. Aquestes piques formaran un rectangle unint-se entre sí mitjançant un
conductor de coure de 50 mm2 de secció. El nombre vàlid de piques serà de 0, 4 o 8 piques.
Amb aquesta configuració, la nomenclatura dels elèctrodes és: XX-YY/P/AB on XX-YY
són les longituds dels costats del rectangle en dm, P és la profunditat de d’enterrament de
l’elèctrode en dm, A és el nombre de piques i B és la longitud de les piques expressada en
m. Així, per exemple, un elèctrode 70-35/5/82 significa que en un rectangle de dimensions
7x3,5 m hi ha, a una profunditat de 0,5 metres, 8 piques de 2 m cadascuna enterrades.
En aquest cas, com que el CSP té unes dimensions de perímetre en planta de 3,1 x 2,2 m,
s’ha escollit la configuració de dimensions 40-25 (4 x 2,5 m).
Per al terra de protecció s’optarà per un sistema de les següents característiques:
-

Configuració 40-25/5/42 UNESA
Geometria: Anell rectangular 4,0 x 2,5 m
Nombre de piques: 4 (una a cada cantó)
Paràmetre de resistència: Kr=0,105Ω/(Ω·m)
Paràmetre de tensió de pas: Kp=0,0244 V/(Ω·m·A)
Paràmetre de tensió de contacte: Kc=0,0534 V/(Ω·m·A)
Diàmetre de les piques: 14 mm
Longitud de les piques: 2,0 m
Profunditat d’enfonsament: 0,5 m

Aquesta configuració es podrà substituir per una altra sempre que els paràmetres Kr i Kp de
la nova configuració siguin menors o iguals als indicats anteriorment.
La connexió des del CT fins a la primera pica es realitzarà amb cable de coure aïllat
0,6/1 kV protegit contra danys mecànics.
-

Terra de servei

Es connectaran a l’esmentat sistema el neutre del transformador així com el terra dels
secundaris dels transformadors de tensió i intensitat de la cel·la de mesura.
El disseny preliminar de la instal·lació de presa de terra es realitza a partir de les
configuracions tipus presentades a l’annex 2 del Método de Cálculo de Instalaciones de
Puesta a Tierra de UNESA, segons el mètode de càlcul desenvolupat per aquest
Organisme.
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En produir-se el pas de corrent procedent de la instal·lació de l’usuari per la presa de terra
del neutre del transformador, l’elevació de tensió en aquesta no ha de sobrepassar els 24 V.
Per garantir aquest valor, per normativa, la resistència màxima del terra de servei ha de ser
de 37 Ω. Es sap que la intensitat màxima de defecte a terra d’una instal·lació interior és de
650 mA i que la tensió com s’ha dit ha de ser inferior a 24 V, així doncs:

Sabent que la resistència màxima és de 37 Ω, es pot trobar el valor màxim del paràmetre
Kr de l’elèctrode:

Amb aquest valor de Kr es pot seleccionar l’elèctrode pel terra de servei. L’elèctrode
escollit per al terra de servei, han estat piques de 14 mm de diàmetre en filera unides
mitjançant un conductor de coure de 50 mm2. La configuració escollida ha estat la 5/32 que
vol dir 3 piques de 2 m disposades en filera enterrades a una profunditat de 0,5 m. Segons
la normativa, cada pica està separada de la següent una distància de 3 m.
Així doncs, pel terra de servei s’optarà per un sistema de les següents característiques:
-

Configuració 5/32 UNESA
Geometria: 3 piques en filera juntes amb conductor de coure nu de 50 mm2 de
secció
Paràmetre de resistència: Kr=0,135Ω/(Ω·m)
Paràmetre de tensió de pas: Kp=0,0252 V/(Ω·m·A)
Diàmetre de les piques: 14 mm
Longitud de les piques: 2,0 m
Profunditat d’enfonsament: 0,5 m
Separació entre piques: 3,0 m
Longitud total de l’elèctrode: 6 m

Aquesta configuració es podrà substituir per una altra sempre que els paràmetres Kr i Kp de
la nova configuració siguin menors o iguals als indicats anteriorment.
La connexió des del CT fins a la primera pica es realitzarà amb cable de coure aïllat
0,6/1 kV protegit contra danys mecànics.
El valor de la resistència de presa de terra de l’esmentat elèctrode ha de ser inferior a 37 Ω.
Amb aquest criteri s’aconsegueix que un defecte a terra en una instal·lació de baixa tensió
protegida contra contactes indirectes per un interruptor diferencial de sensibilitat 650 mA,
no ocasioni en l’elèctrode de presa de terra una tensió superior a 37 Ω ·0,650 A = 24 V.
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Existirà una separació mínima entre les piques del terra de servei i les del terra de protecció
a fi d’evitar la possible transferència de tensions elevades a la xarxa de baixa tensió.
CÀLCUL DE LA RESISTÈNCIA DEL SISTEMA DE PRESA DE TERRA

-

Terra de protecció

Per al càlcul de la resistència de la presa de terra de les masses del CT (Rt) i la intensitat i
tensió de defecte (Id, Ud) s’usaran les següents equacions:
[Eq. 1.15]
[Eq. 1.16]

[Eq. 1.17]

On:
Id
Ud
Rt
Rn
Xn
UN
ρ
Kr

Intensitat de defecte a terra [A]
Tensió de defecte [V]
Resistència de presa de terra [Ω]
Resistència de presa de terra del neutre [Ω]
Reactància de presa de terra del neutre [Ω]
Tensió de servei [V]
Resistivitat del terreny [Ω·m]
Paràmetre de resistència [Ω/(Ω·m)]

Fent ús de les equacions [Eq.1.15], [Eq.1.16] i [Eq.1.17], i considerant una tensió de servei
de 15 kV, una resistivitat del terreny de 150 Ω·m i un paràmetre de resistència de
0,105 Ω/(Ω·m), es troben els valors de la resistència de presa de terra i l’intensitat i tensió
de defecte:

L’aïllament de les instal·lacions de baixa tensió del CT ha de ser més gran o igual a la
tensió màxima de defecte calculada, pel que s’establirà com a mínim en 6000 V. D’aquesta
manera s’evitarà que les sobretensions que puguin aparèixer a la part l’alta tensió,
deteriorin els elements de baixa tensió del CT i per tant no afectin a la xarxa de baixa
tensió. Es comprova que la intensitat de defecte calculada és superior a 100 A, el que
permetrà que pugui ser detectada per les proteccions normals.
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Terra de servei

La resistència de la presa de terra de servei serà, fent ús de l’equació [Eq.1.15]:

-

Distancia mínima entre terra de protecció i terra de servei

Per garantir que el sistema de terres de protecció no transfereixi tensions al sistema de
terres de servei, s’ha d’establir una separació entre els elèctrodes més pròxims de tots dos
sistemes, sempre que la tensió de defecte superi els 1000 V.
En aquest cas és imprescindible mantenir aquesta separació en ser la tensió de defecte de
4025,6 V. La distància mínima de separació entre els dos sistemes de terres ve donada per
l’expressió:
[Eq. 1.18]

Considerant els valors calculats en l’anterior apartat, es té que la distància mínima entre
tots dos sistemes de terres és de:

CÀLCUL DE LES TENSIONS DE PAS A L’INTERIOR DE LA INSTAL·LACIÓ

La part del terra del CT estarà constituïda per una malla electrosoldada amb rodones de
diàmetre no inferior a 4 mm, formant una retícula no superior a 0,30x0,30 m. Aquesta
malla es connectarà com a mínim en dos punts preferiblement oposats a la presa de terra de
protecció del CT. Amb aquesta disposició s’aconsegueix que la persona que hagi d’accedir
a una part que pugui quedar en tensió de forma eventual es situï sobre una superfície
equipotencial, de manera que desapareix el risc inherent a la tensió de contacte i de pas a
l’interior del CT. Aquesta malla es cobrirà amb una capa de formigó de 10 cm com a
mínim.
L’edifici prefabricat de formigó estarà construït de manera que, una vegada instal·lat, sigui
una superfície equipotencial. Totes les barres metàl·liques del formigó que constitueixin
l’armadura del sistema equipotencial estaran unides per soldadura elèctrica. Les
connexions entre barres metàl·liques, pertinents a diferents elements, s’efectuaran de
manera que s’aconsegueixi l’equipotencialitat dels mateixos.
Aquesta armadura equipotencial es connectarà al sistema de terres de protecció (excepte
portes i reixes, que no tindran contacte elèctric amb el sistema equipotencial, havent
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d’estar instal·lades a l’armadura amb una resistència igual o superior a 10 kΩ als 28 dies
de fabricació de les esmentades parets).
Així doncs, no serà necessari el càlcul de les tensions de pas i de contacte a l’interior de la
instal·lació perquè seran pràcticament nul·les.
CÀLCUL DE LES TENSIONS A L’EXTERIOR DE LA INSTAL·LACIÓ

A la solera del centre de transformació s’instal·larà una malla equipotencial, connectada a
la presa de terra de protecció del centre com a mínim en dos punts. Aquesta malla la
disposa l’edifici emprat PFU-3 d’Ormazabal.
Totes les parts metàl·liques interiors que s’hagin de connectar va terra es connectaran a
aquest mallat. Les portes i reixes metàl·liques que donen a l’exterior del CT, no tindran
contacte elèctric amb masses conductores susceptibles de quedar sotmeses a tensió a causa
de defectes o avaries en virtut de l’apartat 7.4 de la instrucció MIE-RAT-13.
Amb aquestes mesures de seguretat no serà necessari calcular les tensions de contacte a
l’exterior, ja que seran pràcticament nul·les.
D’altra banda, la tensió de pas a l’exterior es pot calcular, combinant les equacions
[Eq. 1.15] i [Eq. 1.17]:

On:
Up
Kp
ρ
Id

Tensió de pas a l’exterior [V]
Coeficient de tensió de pas
Resistivitat del terreny [Ω·m]
Intensitat de defecte [A]

CÀLCUL DE LES TENSIONS MÀXIMES ADMISSIBLES

Per a una duració de defecte de t = 0,5 s, es poden calcular els valors admissibles següents.
La tensió màxima de contacte aplicada que es pot acceptar segons el reglament MIE-RAT
serà:
[Eq. 1.19]

La tensió de pas a l’exterior ve donada per la següent expressió:
[Eq. 1.20]
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On:
K
n
R0
Up,ext

Coeficient (K=72)
Coeficient (n=1)
Resistivitat del terreny [Ω·m]
Tensió admissible de pas a l’exterior [V]

Per tant la tensió de pas a l’exterior serà:

La tensió de pas a l’accés a l’edifici ve determinada per la següent equació:
[Eq. 1.21]

On:
K
n
R0
R’0
Vp,acc

Coeficient (K=72)
Coeficient (n=1)
Resistivitat del terreny [Ω·m]
Resistivitat del formigó [Ω·m]
Tensió admissible de pas a l’accés [V]

Per tant la tensió de pas a l’accés serà:

Així doncs, es pot comprovar que els valors calculats són inferiors als màxim admissibles:
Concepte
Tensió de defecte (Ud)
Tensió de pas exterior (Up,ext)
Tensió de pas d’accés i contacte (Up,acc)

Valor calculat
4025,6 V
935 V
4025,6 V

Condició
<
<
<

Valor admissible
10000 V
2736 V
15048 V

Taula 1.3. Comparació entre els valors calculats de tensió i els admissibles.
INVESTIGACIÓ DE LES TENSIONS TRANSFERIBLES A L’EXTERIOR

Al no existir mitjans de transferència de tensions a l’exterior, no es considera necessari un
estudi previ per a la seva reducció i/o eliminació.
No obstant, amb l’objecte de garantir que els sistema de presa de terra de servei no arribi a
tensions elevades quan es produeix un defecte, existirà una distància de separació mínima
entre els elèctrodes dels sistemes de presa de terra de protecció i de servei.
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Es disposarà d’una presa de terra única quan la resistència a terra de l’elèctrode sigui igual
o inferior a 3 Ω, i seran separades si es supera aquest valor.
En cas de disposar de posades a terra separades, la distància mínima serà de 20 m per a
resistivitats del terreny inferiors a 500 Ω·m. Per a resistivitats superiors, s’afagirà 1 m per a
cada 25 Ω·m d’excés sobre els 500 Ω·m.
CORRECCIÓ DEL DISSENY INICIAL

No es considera necessària la correcció del sistema projectat.
No obstant, si el valor mitjà de les preses de terra resultés elevat i pogués causar tensions
de pas o contacte excessives, es corregiran aquestes mesures mitjançant la disposició d’una
catifa aïllant al terra del CT o mitjançant qualsevol altre mitjà que asseguri la no
perillositat d’aquestes tensions.

B.1.4. Centre de Maniobra i Mesura i Centre de transformació
B.1.4.1. Intensitat d’alta tensió
La intensitat nominal al costat d’alta tensió es determina mitjançant l’equació [Eq.1.7]:

B.1.4.2. Intensitat de baixa tensió
La intensitat nominal al costat de baixa tensió es determina mitjançant l’equació [Eq.1.8]:

B.1.4.3. Corrents de curtcircuit
CORRENT SIMÈTRIC DE CURTCIRCUIT A 15 kV

El corrent simètric de curtcircuit es pot calcular a partir de l’equació [Eq.1.9.]. Per a una
potència de curtcircuit de la xarxa de 415 MVA i una tensió de servei de 15 kV, el corrent
de curtcircuit és:
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CORRENT SIMÈTRIC DE CURTCIRCUIT A BT

El corrent simètric de curtcircuit en el secundari del transformador es pot calcular a partir
de l’equació [Eq.1.10]. Per al transformador de 100 kVA, tensió de curtcircuit del 4% i una
tensió de secundari de 420 V en buit, el corrent de curtcircuit és:

ESFORÇ ELECTRODINÀMIC DE CURTCIRCUIT

El corrent simètric de curtcircuit es pot calcular a partir de l’equació [Eq.1.11] resultant:

ESFORÇ TÈRMIC DE CURTCIRCUIT

El corrent tèrmic de curtcircuit es pot calcular mitjançant de l’equació [Eq.1.12] resultant:

B.1.4.4. Embarrat
Les cel·les que s’han escollit per a aquesta instal·lació, s’han sotmès a assajos per certificar
els valors indicats a les plaques de característiques, pel que no es necessari realitzar càlculs
teòrics ni hipòtesis de comportament de cel·les.
B.1.4.5. Comprovació per densitat de corrent
La comprovació per densitat de corrent té com a fi, verificar que el conductor indicat és
capaç de conduir el corrent nominal màxim sense superar la densitat màxima possible per
al material conductor. Això, a part de realitzant càlculs teòrics, es pot comprovar realitzant
un assaig d’intensitat nominal, que amb objecte de disposar del suficient marge de
seguretat, es considerarà que és la intensitat del bucle, en aquest cas 400 A.
B.1.4.6. Ventilació
L’evacuació del calor generat a l’interior del CT s’efectua segons l’indicat a la MIE-RAT 14,
a l’apartat 3.3, usant ventilació natural.
Es determina la superfície mínima de ventilació en funció d’una potència del
transformador màxima de 1000 kVA a partir de l’equació [Eq.1.13]:

Pàg. 26

Annex B. Càlculs.

L’edifici usat en aquesta aplicació és homologat, compleix els protocols 97624-1-E per
ventilació del transformador de potència de fins a 1000 kVA i el 960124-CJ-EB-01 per
ventilació del transformador de potència de fins a 1600 kVA.
B.1.4.7. Instal·lació de presa de terra
CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY

El Reglament de Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació indica que
per a instal·lacions de tercera categoria i d’intensitat de curtcircuit a terra igual o inferior a
16 kA, no serà imprescindible realitzar investigació prèvia de la resistivitat del terreny,
sent suficient un examen visual del terreny i podent estimar-se la seva resistivitat.. Després
d'una inspecció del terreny s'estima que es tracta d’un terreny de roca calcària o argila i,
per tant, li correspon una resistivitat de ρ = 150 Ω·m.
INTENSITAT I TEMPS MÀXIMS DE DEFECTE

Segons dades de la companyia subministradora (GESA), el temps màxim de desconnexió
del defecte és de 0,5 s. Els valors de K i n per calcular la màxima tensió de contacte
aplicada segons MIE-RAT 13 en el temps de defecte proporcionat per la Companyia són
K=72 i n=1.
D’altra banda, els valors de la impedància de presa de terra del neutre són:

La intensitat màxima de defecte es produirà en el cas en que la resistència de presa de terra
del CT sigui nul·la. Fent ús de l’equació [Eq.1.14] es troba l’esmentada intensitat:

DISSENY PRELIMIMAR DE LA INSTAL·LACIÓ DE TERRA

-

Terra de protecció

S’instal·larà una única terra de protecció pels dos edificis prefabricats: Centre de Maniobra
i Mesura i pel CT de l’empresa distribuïdora.
Es connectaran a l’esmentat sistema les parts metàl·liques de la instal·lació que no estiguin
en tensió normalment però que puguin estar-hi a conseqüència d’avaries o causes fortuïtes,
tals com el xassís i els bastidors dels aparells de maniobra, evolvents metàl·liques de les
cabines prefabricades i carcasses dels transformadors.
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El disseny preliminar de la instal·lació de presa de terra es realitza a partir de les
configuracions tipus presentades a l’annex 2 del Método de Cálculo de Instalaciones de
Puesta a Tierra de UNESA, segons el mètode de càlcul desenvolupat per aquest
organisme.
Per al terra de protecció s’optarà per un sistema de les següents característiques:
-

Configuració 40-25/5/42 UNESA
Geometria: Anell rectangular 4,0 x 2,5 m
Nombre de piques: 4 (una a cada cantó)
Paràmetre de resistència: Kr=0,105Ω/(Ω·m)
Paràmetre de tensió de pas: Kp=0,0244 V/(Ω·m·A)
Paràmetre de tensió de contacte: Kc=0,0534 V/(Ω·m·A)
Diàmetre de les piques: 14 mm
Longitud de les piques: 2,0 m
Profunditat d’enfonsament: 0,5 m

Aquesta configuració es podrà substituir per una altra sempre que els paràmetres Kr i Kp de
la nova configuració siguin menors o iguals als indicats anteriorment.
La connexió des del CT fins a la primera pica es realitzarà amb cable de coure aïllat
0,6/1 kV protegit contra danys mecànics.
-

Terra de servei

Es connectaran a l’esmentat sistema el neutre del transformador així com el terra dels
secundaris dels transformadors de tensió i intensitat de la cel·la de mesura.
El disseny preliminar de la instal·lació de presa de terra es realitza a partir de les
configuracions tipus presentades a l’annex 2 del Método de Cálculo de Instalaciones de
Puesta a Tierra de UNESA, segons el mètode de càlcul desenvolupat per aquest
Organisme.
Per al terra de servei s’optarà per un sistema de les següents característiques:
- Configuració 5/32 UNESA
- Geometria: 3 piques en filera juntes amb conductor de coure nu de 50 mm2 de
secció
- Paràmetre de resistència: Kr=0,135Ω/(Ω·m)
- Paràmetre de tensió de pas: Kp=0,0252 V/(Ω·m·A)
- Diàmetre de les piques: 14 mm
- Longitud de les piques: 2,0 m
- Profunditat d’enfonsament: 0,5 m
- Separació entre piques: 3,0 m
- Longitud total de l’elèctrode: 6 m
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Aquesta configuració es podrà substituir per una altra sempre que els paràmetres Kr i Kp de
la nova configuració siguin menors o iguals als indicats anteriorment.
La connexió des del CT fins a la primera pica es realitzarà amb cable de coure aïllat
0,6/1 kV protegit contra danys mecànics.
El valor de la resistència de presa de terra d’aquest elèctrode ha de ser inferior a 37 Ω.
Amb aquest criteri s’aconsegueix que un defecte a terra en una instal·lació de baixa tensió
protegida contra contactes indirectes per un interruptor diferencial de sensibilitat 650 mA,
no ocasioni en l’elèctrode de presa de terra una tensió superior a 37 Ω ·0,650 A = 24 V.
Existirà una separació mínima entre les piques del terra de servei i les del terra de protecció
a fi d’evitar la possible transferència de tensions elevades a la xara de baixa tensió.

CÀLCUL DE LA RESISTÈNCIA DEL SISTEMA DE PRESA DE TERRA

-

Terra de protecció

Per al càlcul de la resistència de la presa de terra de les masses del CT (Rt) i la intensitat i
tensió de defecte (Id, Ud) s’usaran les equacions [Eq.1.15], [Eq.1.16] i [Eq.1.17]:

L’aïllament de les instal·lacions de baixa tensió del CT ha de ser més gran o igual a la
tensió màxima de defecte calculada, pel que s’establirà com a mínim en 6000 V. D’aquesta
manera s’evitarà que les sobretensions que puguin aparèixer a la part l’Alta Tensió,
deteriorin els elements de baixa tensió del CT i per tant no afectin a la xarxa de baixa
tensió.
Es comprova que la intensitat de defecte calculada és superior a 100 A, el que permetrà
que pugui ser detectada per les proteccions normals.
-

Terra de servei

La resistència de la presa de terra de servei serà:
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CÀLCUL DE LES TENSIONS DE PAS A L’INTERIOR DE LA INSTAL·LACIÓ

La part del terra del CT estarà constituïda per una malla electrosoldada amb rodones de
diàmetre no inferior a 4 mm, formant una retícula no superior a 0,30x0,30 m. Aquesta
malla es connectarà com a mínim en dos punts preferiblement oposats a la presa de terra de
protecció del CT. Amb aquesta disposició s’aconsegueix que la persona que hagi d’accedir
a una part que pugui quedar en tensió de forma eventual es situï sobre una superfície
equipotencial, de manera que desapareixerà el risc inherent a la tensió de contacte i de pas
a l’interior del CT. Aquesta malla es cobrirà amb una capa de formigó de 10 cm com a
mínim.
L’edifici prefabricat de formigó estarà construït de manera que, una vegada instal·lat, sigui
una superfície equipotencial. Totes les barres metàl·liques del formigó que constitueixin
l’armadura del sistema equipotencial estaran unides per soldadura elèctrica. Les
connexions entre barres metàl·liques, pertanyents a diferents elements, s’efectuaran de
manera que s’aconsegueixi l’equipotencialitat dels mateixos.
L’esmentada armadura equipotencial es connectarà al sistema de terres de protecció
(excepte portes i reixes, que no tindran contacte elèctric amb el sistema equipotencial,
havent d’estar instal·lades a l’armadura amb una resistència igual o superior a 10 kΩ als 28
dies de fabricació de aquestes parets). Així doncs, no serà necessari el càlcul de les
tensions de pas i de contacte a l’interior de la instal·lació perquè seran pràcticament
nul·les.
No obstant, segons el mètode de càlcul usat, l’existència d’una malla equipotencial
connectada a l’elèctrode de terra implica que la tensió de pas d’accés és equivalent al valor
de la tensió de defecte:

CÀLCUL DE LES TENSIONS A L’EXTERIOR DE LA INSTAL·LACIÓ

Amb el fi d’evitar l’aparició de tensions de contacte elevades a l’exterior de la instal·lació,
les portes i reixes de ventilació metàl·liques que donen a l’exterior del CT no tindran
contacte elèctric algun amb les masses conductores que, a causa de defectes o avaries,
siguin susceptibles de quedar en tensió.
Amb aquestes mesures de seguretat no serà necessari calcular les tensions de contacte a
l’exterior, ja que seran pràcticament nul·les.
D’altra banda, la tensió de pas a l’exterior es pot calcular fent una combinació de les
equacions [Eq.1.15] i [Eq.1.17]:
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CÀLCUL DE LES TENSIONS MÀXIMES ADMISSIBLES

Per a una duració de defecte de t = 0,5 s, es poden calcular els valors admissibles següents.
La tensió màxima de contacte aplicada que es pot acceptar segons el reglament MIE-RAT
[Eq.1.19] serà:

La tensió de pas a l’exterior, calculada a partir de l’equació [Eq.1.20], serà:

La tensió de pas a l’accés a l’edifici, calculada a partir de l’equació [Eq.1.21], serà:

Així doncs, es pot comprovar que els valors calculats són inferiors als màxim admissibles:
Concepte
Tensió de defecte (Ud)
Tensió de pas exterior (Up,ext)
Tensió de pas d’accés i contacte (Up,acc)

Valor calculat
4025,6 V
935 V
4025,6 V

Condició
<
<
<

Valor admissible
10000 V
2736 V
15048 V

Taula 1.4. Comparació entre els valors calculats de tensió i els admissibles.

INVESTIGACIÓ DE LES TENSIONS TRANSFERIBLES A L’EXTERIOR

Al no existir mitjans de transferència de tensions a l’exterior, no es considera necessari un
estudi previ per a la seva reducció i/o eliminació.
No obstant, amb l’objecte de garantir que els sistema de presa de terra de servei no arribi a
tensions elevades quan es produeix un defecte, existirà una distància de separació mínima
entre els elèctrodes dels sistemes de presa de terra de protecció i de servei.
Es disposarà d’una presa de terra única quan la resistència a terra de l’elèctrode sigui igual
o inferior a 3 Ω, i seran separades si es supera aquest valor.
En cas de disposar de posades a terra separades, la distància mínima serà de 20 m per a
resistivitats del terreny inferiors a 500 Ω·m. Per a resistivitats superiors, s’afagirà 1 m per a
cada 25 Ω·m d’excés sobre els 500 Ω·m.
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CORRECCIÓ DEL DISSENY INICIAL

No es considera necessària la correcció del sistema projectat.
No obstant, si el valor mitjà de les preses de terra resultés elevat i pogués causar tensions
de pas o contacte excessives, es corregiran les esmentades mesures mitjançant la disposició
d’una catifa aïllant al terra del CT o mitjançant qualsevol altre mitjà que asseguri la no
perillositat d’aquestes tensions.

B.1.5. Càlculs de les línies elèctriques
B.1.5.1. Anell privat 15 kV
L’anell privat de 15 kV es dimensionarà d’acord a la màxima intensitat admissible i a la
màxima caiguda de tensió.
La línia de mitja tensió, al ser un anell, està constituïda per trams pels quals hi circula
diferent intensitat. En cert punt de l’anell, doncs, la intensitat es nul·la i la tensió mínima.
Les característiques elèctriques de la línia, tals com intensitat, resistència, etc. són les que
apareixen a continuació:
Característiques elèctriques de l'anell privat
Densitat de corrent
2,2 A/mm2
Intensitat màxima admissible
315 A
Resistència màxima a 105ºC
0,277 Ω/km
Reactància per fase
0,112 Ω/km
Longitud total de la línia
705 m
Taula 1.5. Característiques elèctriques de l’anell privat.

La màxima intensitat admissible s’avalua, evidentment, a l’extrem en el qual circula la
màxima intensitat (es comprova el criteri d’intensitat màxima admissible). En el cas
estudiat, la màxima intensitat a l’extrem és de 38,49 A i la intensitat màxima d’evacuació
serà de 77 A, sent molt inferior als 315 A admissibles pel conductor.
La caiguda de tensió, per la seva part, s’avalua determinant el punt de menor tensió. Així
l’esmentat punt es trobarà determinant la caiguda de tensió entre qualsevol dels extrems de
l’anell i el punt de mínima tensió, donant un resultat de màxima caiguda de tensió de
17,9 V (0,12%<7%).
B.1.5.2. LSMT privada d’evacuació
La línia privada d’evacuació es dimensionarà d’acord a la màxima intensitat admissible i a
la màxima caiguda de tensió.
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Les característiques elèctriques de la línia, tals com intensitat, caiguda màxima de tensió,
etc. són les que apareixen a continuació:
Característiques elèctriques de la línia d'evacuació
Densitat de corrent
2,2 A/mm2
Intensitat màxima admissible
252 A
Caiguda màxima de tensió
7%
Resistència màxima a 105ºC
0,277 Ω/km
Reactància por fase
0,112 Ω/km
Longitud total de la línia
10 m
Taula 1.6. Característiques elèctriques de la línia d’evacuació.

Si es tenen en compte les característiques esmentades, la potència màxima que podrà
suportar la línia, per a intensitat màxima admissible del cable, serà:

Com la longitud total del cable a instal·lar és de 10 m, la caiguda màxima de tensió des del
CMM fins al CT de l’empresa distribuïdora, és menyspreable. És així, dons representa una
caiguda de tensió del 0,002% en front al 7% de màxima caiguda de tensió permesa.

[Eq.1.22]

On:
e
P
l
γ
s
U

Caiguda de tensió [V]
Potència [kW]
Longitud de la línia [m]
Conductivitat del conductor [m/Ω·mm2]
Secció del conductor [mm2]
Tensió entre fases [kV]
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B.1.5.3. Xarxa de baixa tensió del CT de la companyia distribuïdora
Per al càlcul elèctric de la xarxa de baixa tensió del CT de l’empresa distribuïdora, s’han
de considerar les següents característiques:
Característiques elèctriques de la xarxa de baixa tensió
Tensió de subministre
3 x 230/400 V
Tipus de cable
RV 0,6/1 kV 4x1x150 mm2 Al
Longitud del conductor
4x30 m
Factor de potència
0,9
Intensitat màxima admissible
264 A
Taula 1.7. Característiques elèctriques de la xarxa de BT.

Al tractar-se d’una terna de cables unipolars a l’interior d’un mateix tub, s’aplica un factor
corrector de 0,8 per a la intensitat màxima admissible.
La potència màxima admissible dels conductors emprats al tram de línia del projecte es:

La caiguda de tensió entre el CT i els punts de subministre de la companyia elèctrica no
poden superar el 5% de la tensió nominal.
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B.2. Estudi energètic
B.2.1. Irradiació
Per conèixer l’aprofitament òptim de la instal·lació, primerament s’ha fet un estudi dels
paràmetres d’irradiació i de les temperatures de la zona. En el cas estudiat, les dades
pertanyen a una latitud de 39°36' Nord [4] i a una longitud de 2°58' Est, escollides de
manera que puguin respondre bé com a dades ‘tipus’ per a les diferents plantes
fotovoltaiques distribuïdes a la xarxa del sistema Mallorca-Menorca.
La inclinació del sol canvia segons l’època de l’any, així com la radiació és diferent segons
l’hora del dia. Degut a la variabilitat en la irradiació al llarg de l’any, s’ha vist necessari
trobar l’angle òptim d’inclinació de les plaques fotovoltaiques.

Figura 0.1. Angle d’inclinació òptim β.

Aquest angle β òptim resulta de fer el promig de les inclinacions òptimes mensuals.

Mes

Irradiació diària amb inclinació
2
(Wh/m )
0 graus

Inclinació
òptima
90 graus Angle òptim (β) (graus)

D/G

Temperatura
mitjana diürna

Temperatura
mitjana (24h)

Gener

2070

3400

3400

62

0.46

12.1

10.5

Febrer

2770

3450

3930

54

0.46

12.3

10.5

Març

4040

3630

4990

42

0.42

14.3

12.4

Abril

5150

3130

5520

26

0.42

16.3

14.5

Maig

6230

2690

6030

13

0.40

19.8

18.2

Juny

6790

2430

6290

7

0.37

24.1

22.4

Juliol

6780

2600

6430

10

0.35

26.5

24.9

Agost

5980

3140

6200

22

0.36

27.0

25.4

Setembre

4720

3710

5580

37

0.38

24.0

22.3

Octubre

3470

3970

4770

50

0.41

21.1

19.3

Novembre

2240

3370

3510

60

0.46

16.1

14.3

Desembre
Mitjana
anual

1820

3230

3120

64

0.47

13.3

11.6

4350

3230

4990

34

0.40

18.9

17.2

Taula 0.1. Dades d’irradiació a les Illes Balears. Font: PVGIS
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L’angle β resultant de l’estudi és de 34º i la orientació dels mòduls (angle d’azimut) és de
0º, és a dir, orientació Sud. S’ha escollit orientació Sud per aprofitar al màxim la radiació i
evitar les ombres horitzontals.

Figura 0.2. Gràfica comparativa de l’eficiència segons l’angle d’incidència. Font: PVGIS

Considerant les pèrdues adients, s’ha estimat la següent irradiació sobre el panells
fotovoltaics:
Irradiació global
2
diària (kWh/m )

Irradiació global
2
mensual (kWh/m )

Gener

3.41

106

Febrer

3.93

110

Març

4.98

154

Abril

5.52

166

Maig

6.03

187

Juny

6.29

189

Juliol

6.42

199

Agost

6.19

192

Setembre

5.57

167

Octubre

4.78

148

Novembre

3.52

105

Desembre

3.13

96.9

Mitjana anual

4.99

152

Mes

Total anual
1820
Taula 0.2. Irradiació obtinguda amb l’angle òptim de 34º. Font: PVGIS
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B.2.2. Pèrdues del sistema fotovoltaic
En un sistema fotovoltaic s’han de considerar pèrdues de diverses categories, ja siguin per
exemple, pèrdues causades per l’efecte ombra horitzontal com pèrdues degudes a
conduccions o conversions elèctriques. Aquestes pèrdues combinades del sistema
fotovoltaic ascendeixen a un 21,7%.
Tipus

Descripció del tipus de pèrdua

Valor (%)

a

Tolerància respecte valors nominals

4,1

b

Acumulació de pols i brutícia

1,2

c

Efectes angulars de reflectància

2,6

d

Augment de la temperatura d'operació

2,1

e

Efecte ombra

0

f

Conduccions i unions elèctriques

4

g

Conversió CC/CA

7,7

Taula 0.3. Taula resum de les pèrdues al sistema.

B.2.2.1. Pèrdues per ombres
Per estimar les possibles pèrdues per ombres es parteix de la representació del perfil
d’obstacles que hi ha al camp fotovoltaic, sobre un diagrama de trajectòries del sol2.

Figura 0.3. Representació del perfil d’obstacles sobre un diagrama de trajectòries del Sol. Font: IDAE

2

Dades obtingudes del Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red de l’IDAE.
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En l’estudi d’irradiació s’ha obtingut el diagrama de trajectòries del sol a Palma de
Mallorca, on es pot observar la variabilitat de l’angle d’incidència del sol segons l’època
de l’any i segons l’hora solar.

Figura 0.4. Variabilitat de l’angle d’incidència del sol segons l’època i l’hora solar diària. Font: PVGIS

Com a referència per determinar els sectors que es veuen afectats per la manca
d’irradiació, s’ha escollit la taula més adequada a les condicions climàtiques del sistema
Mallorca-Menorca i a l’orientació de les plaques (β=35°, Azimut=α=0°) [1].
β = 35°
α = 0°
13
11
9
7
5
3
1
2
4
6
8
10
12
14

A

B

C

D

0,00

0,00

0,00

0,03

0,00

0,01

0,12

0,44

0,13

0,41

0,62

1,49

1,00

0,95

1,27

2,76

1,84

1,50

1,83

3,87

2,70

1,88

2,21

4,67

3,15

2,12

2,43

5,04

3,17

2,12

2,33

4,99

2,70

1,89

2,01

4,46

1,79

1,51

1,65

3,63

0,98

0,99

1,08

2,55

0,11

0,42

0,52

1,33

0,00

0,02

0,10

0,40

0,00
0,00 0,00 0,02
Taula 0.4. Taula V-1. Font: IDAE
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Per tant, considerant el perfil d’ombres pla, Figura 2.3., s’extreuen les pèrdues per ombres
següents:
Pèrdues per ombres (% de irradiació global incident anual) =
0,25 · (D13 + A9 + A10 + D14) + 0,5 · (B11 + B12) =
0,25 · (0,03 + 0,13 + 0,11 + 0,02) + 0,5 · (0,01 + 0,02) =
0,0875 % ~ 0%

B.2.3. Producció estimada
Per les dades d’irradiació i pel disseny de la planta s’ha estimat la quantitat d’electricitat
que es pot esperar aconseguir mensualment.

Figura 0.5. Estimació de la producció d’energia elèctrica d’una instal·lació de 100 kW. Font: PVGIS

Una vegada vista la quantitat estimada que es pot produir mes a mes i l’expectativa de
producció mitja mensual, s’han de considerar les pèrdues. En aquest punt entra en joc el
factor de rendiment total o Performance Ratio (PR).
El PR és el quocient entre l’energia produïda realment per la instal·lació i l’energia teòrica
màxima que es pot arribar a generar en aquesta instal·lació.
Les pèrdues considerades anteriorment ascendeixen a un 21,7% el que significa que la
instal·lació té un rendiment d’un 78,3% o el que és el mateix, un PR de 0,783. Aquest
resultat permet la comparació de diferents instal·lacions fotovoltaiques.
S’ha fet una estimació, amb el programa de simulació PVSYST, de la producció mensual i
diària que pot donar una instal·lació de 100 kW.
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Mes

Producció mensual (kWh)

Producció diària (kWh)

Gener

9669

312

Febrer

9967

356

Març

13791

445

Abril

14595

486

Maig

16237

524

Juny

16141

538

Juliol

16883

545

Agost

16275

525

Setembre

14383

479

Octubre

12910

416

Novembre

9422

314

Desembre

8807

284

Mitjana anual

13257

436

Producció anual (kWh)

159078

Taula 0.5. Producció d’electricitat diària i mensual per a una instal·lació de 100 kW. Font: PVGIS

Si es té en compte que el número d’hores anuals de funcionament de la instal·lació és de
1822 hores, i que es tenen 10 instal·lacions de 100 kW, la producció total anual estimada
serà de 1,59 MWh.
Si es segueix l’equació proposada per l’IDAE al seu Plec de Condicions Tècniques, el
valor resultant de la producció anual esperada és d’aproximadament 142612 kWh, per a
una instal·lació de 100 kW, que es un resultat molt semblant al que resulta de l’ús del
PVSYST. Per al conjunt d’instal·lacions s’espera una producció anual de 1,42 MWh.

On,
-

Ep: Energia injectada a la xarxa [kWh/dia]
Gdm (α,β): Valor mig anual d’irradiació diària sobre el pla del generador [kWh/m2
dia]
Pmp: Potència del generador fotovoltaic [kW]
PR: Performance Ratio
Gcem: Constant d’irradiació que té un valor d’1 kW/m2
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Figura 0.6. Pre-dimensionat del sistema 100kW connectat a la xarxa. Font: PVGIS
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Estudi econòmic i pressupost
L’energia solar fotovoltaica té com a principal barrera pel seu desenvolupament l’elevada
inversió econòmica que suposa i els obstacles financers que posen les entitats bancàries.
Amb la intenció de superar les barreres econòmiques, l’Estat va adoptar una sèrie de
mesures que consisteixen en la retribució de l’energia generada aplicant tarifes especials i
fomenten així l’interès en la construcció d’aquest tipus d’instal·lacions3.
En el R.D. 1578/2008 del Ministeri d`Indústria, Turisme i Comerç, es regula l’activitat de
producció d’energia elèctrica en Règim Especial. S’especifica que per a instal·lacions de
categoria b (aquelles que utilitzen com a energia primària alguna de les energies
renovables), grup b.1 (com a energia renovable,la solar) i subgrup b.1.1 (l’aprofitament
d’aquesta energia solar es realitza únicament per mitjà de la tecnologia fotovoltaica) el
règim de retribucions econòmiques per a la producció elèctrica generada, vindrà fixat per
una única tarifa regulada.
Si es tenen en compte les recomanacions del fabricant respecte a la vida útil de les plaques
solars fotovoltaiques, permet realitzar un anàlisis de la seva rendibilitat a un període més
gran que altres tipus d’inversions. Estudis inicials garanteixen una vida de 25 anys, però hi
ha dades que confirmen que aquestes instal·lacions segueixen operatives 40 anys desprès
de la seva posada en marxa. Una garantía d’aquesta llarga vida de funcionament basada en
criteris tècnics és que els fabricants de mòduls fotovoltaics garanteixen un funcionament
mínim dels mateixos durant els primers 12 anys del 90% i superior al 80% durant 25 anys.

3

Donada la variabilitat en costos i legislacions que existeix darrerament en aquest tipus d’energia, s’han
agafat totes les dades en data de 1 de desembre de 2009.
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C.1. Pressupost
En aquest apartat s’inclou el pressupost relatiu a la confecció de la planta fotovoltaica
tipus, tant el cost dels materials, com els costos de legalització i enginyeria, obra, seguretat
i el cost de realitzar el PFC.
A continuació es detalla el cost dels materials que conformen la planta solar fotovoltaica.

PANELLS FOTOVOLTAICS
Concepte
Unitat Preu unitari (€)
Mòdul fotovoltaic SUN EARTH 170
u
394,18
Wp i 35 Vdc
Estructura de suport
u
138,30
TOTAL COST PANELLS FOTOVOLTAICS

Quantitat

Preu total (€)

6596

2.600.011,28

2200

304.260,00
2.904.271,28 €

Quantitat
2
1

Preu total (€)
285.723,50
9.800,00
295.523,50 €

Quantitat
26
26
1

Preu total (€)
12.224,94
10.036,00
19.651,17

1

28.571,23

INVERSORS
Concepte
Unitat Preu unitari (€)
Inversor SMA SC500HE
u
142.861,75
Caseta SUNNY CENTRAL SC1000MV
u
9.800,00
TOTAL COST INVERSORS

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BT
Concepte
Unitat Preu unitari (€)
Quadres de CC
u
470,19
PdT del generador fotovoltaic
u
386,00
Cablejat de BT
u
19.651,17
Sistema de vigilància, monitorització
u
28.571,23
i adquisició de dades
TOTAL COST INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BT

70.483,34 €

CENTRE DE SECCIONAMENT I PROTECCIÓ
Concepte

Unitat Preu unitari (€) Quantitat
Edifici PFU-4
u
5.200,00
1
Cel·la de línia CGM-CML-24
u
6.500,00
2
Cel·la de protecció CGM-CMP-F-24
u
11.400,00
1
Transformador 1000 kVA
u
26.000,00
1
Elements de connexió
u
1.561,60
1
TOTAL COST CENTRE DE SECCIONAMENT I PROTECCIÓ

Preu total (€)
5.200,00
13.000,00
11.400,00
26.000,00
1.561,60
57.161,60 €
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CENTRE DE MANIOBRA I MESURA
Concepte

Unitat Preu unitari (€)
Edifici PFU-4
u
5.200,00
Cel·la de línia CGM-CML-24
u
6.500,00
Cel·la de protecció CGM-CMP-V-24
u
11.300,00
Cel·la de mesura CGM-CMM-24
u
15.600,00
Elements de connexió
u
716,90
TOTAL COST CENTRE DE MANIOBRA I MESURA

Quantitat
1
2
1
1
1

Preu total (€)
5.200,00
13.000,00
11.300,00
15.600,00
716,90
45.816,90 €

Quantitat
1
2
1
1
1

Preu total (€)
4.700,00
13.000,00
11.300,00
8.200,00
1.125,60
38.325,60 €

Quantitat
1
400
24
1
1

Preu total (€)
31.200,00
8.220,00
4.097,28
21.000,00
1.675,62
66.192,90 €

Quantitat
1
1
1

Preu total (€)
8.000,00
14.000,00
14.000,00
36.000,00 €

CENTRE DE TRANSFORMACIÓ
Concepte

Unitat Preu unitari (€)
Edifici PFU-3
u
4.700,00
Cel·la de línia CGM-CML-24
u
6.500,00
Cel·la de protecció CGM-CMP-V-24
u
11.300,00
Transformador 100 kVA
u
8.200,00
Elements de connexió
u
1.125,60
TOTAL COST CENTRE DE TRANSFORMACIÓ

OBRA CIVIL / XARXA DE MT
Concepte

Unitat Preu unitari (€)
Obra civil
u
31.200,00
Cablejat de MT
m
20,55
Xarxa de terres de MT
u
170,72
Instal·lació pública d'interconnexió
u
21.000,00
Actuacions en el punt de connexió
u
1.675,62
TOTAL COST CENTRE DE TRANSFORMACIÓ

ENGINYERIA
Concepte
Direcció d'obra
Legalització
Projecció de l’insta·lació

Unitat Preu unitari (€)
u
8.000,00
u
14.000,00
u
14.000,00
TOTAL COST D'ENGINYERIA

A més, s’han de comptabilitzar les hores invertides en la realització del Projecte final de
carrera, tant en el disseny com en l’execució.

Pàg. 46

Annex C. Estudi econòmic i pressupost.

REALITZACIÓ PFC
Concepte
Disseny
Redacció i càlculs

Unitat Preu unitari (€)
h
18,00
h
16,00
TOTAL COST D'ENGINYERIA

Quantitat
340
370

Preu total (€)
6.120,00
5.920,00
12.040,00 €

Així doncs, el pressupost total del projecte, considerant la mà d’obra que representa un
10 % del cost total de materials i la seguretat i prevenció de riscos, que no s’havien inclòs
anteriorment.

COST TOTAL DEL PROJECTE
Concepte
Materials
Mà d'obra (10% dels materials)
Seguretat i prevenció de riscos
Legalitzacions i Enginyeria
Cost realització del PFC (planta fotovoltaica tipus + estudi viabilitat)
COST TOTAL DEL PROJECTE

Preu total (€)
3.477.775,12
347.777,51
3.000,00
36.000,00
12.040,00
3.876.592,63 €

El cost total de dur a terme la realització d’una planta fotovoltaica tipus i realitzar la seva
interconnexió a la xarxa de mitjana tensió és de TRES MILIONS VUIT-CENTS
SETANTA-SIS MIL CINC-CENTS NORANTA-DOS euros.

C.2. Anàlisis de la rendibilitat
Per estudiar l’interès econòmic del projecte es realitzarà un anàlisis de rendibilitat de
l’inversió atenent a criteris com són el període de retorn (PAYBACK), el valor net
actualitzat (VAN) i la taxa interna de rendibilitat (TIR).
Per poder realitzar una avaluació correcta i comparar les quantitats que intervenen a
l’estudi de la rendibilitat es considerarà la variació del poder adquisitiu dels diners.

C.2.1. Previsió d’ingressos
Els ingressos generats en la instal·lació procedeixen de la facturació anual total, calculada
multiplicant un volum fix anual d’electricitat generada en kWh, per el preu de la tarifa
elèctrica de venda en €/kWh, actualitzat anualment amb l’IPC, segons les indicacions de
l’IDEA.
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El RD 1578/2008 imposa un preu per a l’energia elèctrica de 0,32 €/kWh durant els
primers 25 anys. Segons aquestes premisses, la producció que efectuarà la instal·lació
segons la seva localització i característiques serà de 456.358,4 € anuals.

C.2.2. Previsió de despeses
En les despeses anuals que es generen es consideraran com a principals les següents:
-

Lloguer de la parcel·la: s’estima un cost de lloguer del terreny per unitat de
superfície i situació.
Assegurança de la instal·lació: s’estima un cost d’un 1,5%/Wp instal·lat.
Operació i manteniment: inclou les despeses de manteniment preventiu i correctiu
de la planta fotovoltaica.

El primer any la previsió de despeses serà la següent:
DESPESES
Lloguer del terreny
Assegurances
Manteniment
TOTAL DESPESES

2.000,00 €
1.681,95 €
8.000,00 €
11.681,95 €

Per tant, l’import de les despeses previstes calculat per a la planta fotovoltaica tipus dissenyada
puja a 11.681,95€ anuals.

C.2.3. Payback
Indica l’any en que es recupera l’inversió inicial realitzada, i per tant marca el període en que es
retorna l’inversió i es produeixen uns beneficis superiors a les despeses.

C.2.4. Valor Net Afegit (VAN)
S’entén per VAN d’una inversió la suma de tots els valors actualitzats de tots els fluxos de caixa
nets esperats al projecte, deduïts de l’inversió inicial. Si l’inversió del projecte té un VAN positiu,
el projecte és rentable, i quan més gran sigui el seu valor, més gran és la seva rendibilitat.

C.2.5. Taxa Interna de Retorn (TIR)
És una taxa de descompte que fa que el VAN sigui igual a zero. Si la TIR resultant és igual o
superior a la taxa exigida per l’inversor, l’alternativa més convenient serà la que presenti una TIR
major.
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C.2.6. Resultats
Les dades principals per a l’estudi de rendibilitat són les següents:
-

Inversió inicial: 3.876.592,63 €.
Temps d’anàlisi: 25 anys.
IPC anual estimat: 2,9%.

Rendibilitat del projecte
8.000.000,00
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Figura 2.1. Estudi de rendibilitat del projecte de realització de la planta fotovoltaica tipus.

A continuació s’adjunta una taula amb els càlculs de viabilitat del projecte dels 25 anys en
que es considera l’anàlisi.

25
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Inversió inicial (€)
Deute anterior (€)
Producció anual (kWh)
Tarifa regulada (€/kWh)
Despeses (€)
Moviment de fons
Moviment de fons acumulat

Inversió inicial (€)
Deute anterior (€)
Producció anual (kWh)
Tarifa regulada (€/kWh)
Despeses (€)
Moviment de fons
Moviment de fons acumulat

Inversió inicial (€)
Deute anterior (€)
Producció anual (kWh)
Tarifa regulada (€/kWh)
Despeses (€)
Moviment de fons
Moviment de fons acumulat

Any 0
3.876.592,63

Any 1

Any 2

Any 3

Any 4

Any 5

-3.876.592,63
-3.876.592,63

-3.876.592,63
1.426.120,00
0,32
11.681,95
444.676,45
-3.431.916,18

-3.431.916,18
1.411.858,80
0,32
12.020,73
439.774,09
-2.992.142,09

-2.992.142,09
1.397.740,21
0,32
12.369,33
434.907,54
-2.557.234,55

-2.557.234,55
1.383.762,81
0,32
12.728,04
430.076,06
-2.127.158,49

-2.127.158,49
1.369.925,18
0,32
13.097,15
425.278,91
-1.701.879,58

Any 6

Any 7

Any 8

Any 9

Any 10

Any 11

-1.701.879,58
1.356.225,93
0,32
13.476,97
420.515,33
-1.281.364,26

-1.281.364,26
1.342.663,67
0,32
13.867,80
415.784,57
-865.579,68

-865.579,68
1.329.237,03
0,32
14.269,97
411.085,88
-454.493,80

-454.493,80
1.315.944,66
0,32
14.683,80
406.418,50
-48.075,30

-48.075,30
1.302.785,22
0,32
15.109,63
401.781,64
353.706,34

353.706,34
1.289.757,36
0,32
15.547,81
397.174,55
750.880,89

Any 12

Any 13

Any 14

Any 15

Any 16

Any 17

750.880,89
1.276.859,79
0,32
15.998,69
392.596,44
1.143.477,34

1.143.477,34
1.264.091,19
0,32
16.462,65
388.046,53
1.531.523,86

1.531.523,86
1.251.450,28
0,32
16.940,07
383.524,02
1.915.047,88

1.915.047,88
1.238.935,78
0,32
17.431,33
379.028,12
2.294.076,00

2.294.076,00
1.226.546,42
0,32
17.936,84
374.558,01
2.668.634,01

2.668.634,01
1.214.280,96
0,32
18.457,01
370.112,90
3.038.746,91
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Inversió inicial (€)
Deute anterior (€)
Producció anual (kWh)
Tarifa regulada (€/kWh)
Despeses (€)
Moviment de fons
Moviment de fons acumulat

Inversió inicial (€)
Deute anterior (€)
Producció anual (kWh)
Tarifa regulada (€/kWh)
Despeses (€)
Moviment de fons
Moviment de fons acumulat
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Any 18

Any 19

Any 20

Any 21

Any 22

Any 23

3.038.746,91
1.202.138,15
0,32
18.992,26
365.691,94
3.404.438,85

3.404.438,85
1.190.116,77
0,32
19.543,04
361.294,33
3.765.733,18

3.765.733,18
1.178.215,60
0,32
20.109,79
356.919,20
4.122.652,38

4.122.652,38
1.166.433,44
0,32
20.692,97
352.565,73
4.475.218,12

4.475.218,12
1.154.769,11
0,32
21.293,07
348.233,05
4.823.451,16

4.823.451,16
1.143.221,42
0,32
21.910,57
343.920,29
5.167.371,45

Any 24

Any 25

5.167.371,45
1.131.789,20
0,32
22.545,97
339.626,57
5.506.998,02

5.506.998,02
1.120.471,31
0,32
23.199,81
335.351,01
5.842.349,04
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Els principals resultats que es poden extreure de l’anàlisi de rendibilitat són:
PAYBACK = 9 anys i 2 mesos
VAN = 3.087.222,92 €
TIR = 9%
Si s’observen els resultats anteriors, es veu clarament que el període de recuperació de
l’inversió és de 9 anys i 2 mesos, ja que és en aquest moment que els ingressos es
transformen en beneficis. Que el VAN sigui positiu indica que es tracta d’una inversió
rendible i que la TIR sigui elevada indica que no és una inversió desaconsellable.

C.3. Ressenya de l’evolució dels preus
Amb la finalitat de complir els compromisos de Kyoto i més concretament el 20-20-20,
l’Estat Espanyol va recolzar decididament la implantació d’instal·lacions d’energies
renovables. En concret, amb el RD 661/2007 es va establir un preu de 43,14 c€/kWh per a
totes les instal·lacions fotovoltaiques de potència entre 0,1 i 10 MW que es posessin en
servei i estassin connectades a la xarxa elèctrica abans del 30/09/2008.
Subgrup

b.1.1.

Potència

Termini
Primers 25 anys
P < 100 kW
Després
Primers 25 anys
100 kW < P < 10 MW
Després
Primers 25 anys
10 MW < P < 50 MW
Després

Tarifa regulada *c€/kWh+
45,5134
36,4107
43,1486
33,5189
23,7461
18,9969

L’elevat nombre d’instal·lacions fotovoltaiques que es van connectar a la xarxa elèctrica
abans de la data donada, 30/09/2008, va fer que s’elevessin, espectacularment, les primes
d’energia renovable fotovoltaica i per aquest motiu el sobrecost del règim especial ha estat
el component de cost regulat que ha provocat l’increment mes elevat en els costos de la
tarifa elèctrica.
Aquesta va ser la raó de deixar sense efecte les tarifes que s’establien en el RD 661/2007.
Es va començar a aplicar, a partir del primer trimestre de 2009, el RD 1578/2008 que es
caracteritza per convocatòries trimestrals amb una potència màxima d’accés limitada i uns
preus a la baixa. El primer grup i restricció va reduir la tarifa d’accés en un 25 % (de
43,14 c€/kWh a 32,00 c€/kWh). Durant les nou convocatòries realitzades fins a principis
de 2011, s’ha anat reduint l’esmentada tarifa d’accés fins als 25,17 c€/kWh que suposa una
reducció del 42 % respecte de la tarifa que es va aplicar fins al 30/09/2008.
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Any
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2011
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Convocatòria
Trimestre
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Quart trimestre
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Quart trimestre
Primer trimestre

Inscrits [MW]
66,113
94,718
90,411
89,955
50,894
52,38
52,114
52,609
Sense dades

Límit màxim [MW] Tarifa d'accés *c€/kWh+
58,25
94,552
85,512
85,62
49,936
51,339
52,105
52,288
40,869

32
30,71893
29,9113
29,0857
28,1045
27,3178
26,5509
25,8602
25,1714

Un informe de la Comissió Nacional d’Energia (CNE) senyala que el preu del mercat (Pool
+ incentius) a 2009 va ser de 37 €/MWh. Aquest informe senyala que el preu de l’energia
fotovoltaica era de 465 €/MWh sota el RD 661/2008 i de 260 €/MWh sota el
RD 1578/2008.
El RD L142010 del passat 25 de desembre, va realitzar una retallada important a la prima
d’accés de les instal·lacions solars fotovoltaiques. Aquesta retallada suposa una reducció
del 45 % respecte la tarifa d’accés de 25,1714 c€/kWh que es tenia durant el primer
trimestre de 2011. L’espectacular reducció de la tarifa suposa més d’un 65 % respecte la
inicial, i deixa molts dubtes sobre la viabilitat econòmica d’aquest tipus d’instal·lacions a
partir d’ara, ja que el preu queda en 140 €/MWh.
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Annex D

Estudi ambiental
En aquest apartat es detallaran les accions sobre el medi derivades de la construcció i
funcionament de la planta solar fotovoltaica i es mostraran les actuacions a dur a terme per
tal de limitar o eliminar els seus possibles efectes nocius sobre el medi ambient.
Cal dir que les instal·lacions de connexió a la xarxa tenen un impacte mediambiental que
es pot considerar pràcticament nul. A més, si s’analitzen els diferents factors, com són el
soroll, les emissions gasoses a l’atmosfera, la destrucció de fauna i flora, els residus tòxics
i perillosos vessats al sistema de sanejament, es veurà que el seu impacte, únicament es
limita a la fabricació però no al funcionament.
Així doncs, des del punt de vista mediambiental, es demostrarà que la producció d’energia
elèctrica en instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa representa un balanç
clarament positiu.

D.1. Tecnologia solar fotovoltaica
L’energia solar fotovoltaica, en comparació amb la majoria dels mètodes existents per a la
generació d`energia elèctrica, representa una disminució significativa de l’impacte sobre el
medi ambient:
- El combustible, o sigui la radiació solar, és renovable, inesgotable i no té cost algun a
efectes pràctics. A més, segons diu el Ministeri de Medi Ambient [3], considerant el canvi
climàtic, aquest tipus d’energia es veurà afavorit per l’increment d’hores d’insolació.
- És una tecnologia neta, no hi ha emissions de gasos contaminants (que puguin augmentar
l’efecte hivernacle, la pluja àcida o que puguin afectar al gruix de la capa d’ozó), i aporta
una imatge innovadora i alhora ecològica, respectuosa amb el medi ambient.
- Substitueix la crema de combustibles fòssils i/o la fissió nuclear, evitant els seus efectes
contaminants i els residus perillosos al medi. En aquest aspecte, la producció elèctrica
fotovoltaica representa una reducció/estalvi de recursos fòssils naturals i de les emissions
de gasos a l’atmosfera, a l’evitar la generació d’energia mitjançant les centrals tèrmiques
convencionals.
- És una forma de generació d`energia elèctrica distribuïda, és a dir, permet generar
electricitat al lloc on és necessària. En sistemes amb connexió a la xarxa de distribució
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elèctrica, el cas estudiat, facilita la gestió d`aquesta injectant la seva producció en punts
allunyats de les centrals (i propers als consums) i descarregant les línies, la qual cosa
comporta una millora en la qualitat del subministrament elèctric, una reducció de pèrdues i
un augment resultant en l`eficiència del conjunt. Això si, s’ha de considerar com a
desavantatge que els sistemes elèctrics "clàssics" poden tenir problemes per integrar la
generació distribuïda, tant pel que fa a la gestió de la generació com al funcionament de la
xarxa quan l'energia flueix en sentit contrari al de disseny.
- És una forma de generació autòctona. Aquest fet implica una disminució dels intercanvis
entre països, per tant, una disminució de la fuita de divises a altres països i un afavoriment
de la independència energètica. Per aquest fet, es obvi dir que es poden crear llocs de
treball, tant directes com indirectes, en el propi país, tant en la fabricació dels panells i la
resta de components, com en la seva instal·lació i manteniment posterior.
- És una tecnologia molt senzilla amb uns baixos requeriments en quan a la seva explotació
i manteniment.

D.2. Impacte visual
El punt més important d’aquest estudi és l’elecció del terreny on es situaran les diverses
plantes fotovoltaiques de manera que causin un impacte ambiental mínim. La ubicació és
doncs el punt principal ja que és el que determina la viabilitat del projecte. Així doncs per a
l’elecció de la ubicació s’han de tenir en compte certs aspectes:
-

Tipus d’instal·lació fotovoltaica. Les instal·lacions poden ser de TIPUS I o de
TIPUS II. Les de Tipus I són les que van instal·lades a sobre de les cobertes
(d’edificis, d’aparcaments, de grans dipòsits de formigó...) i es limiten a 2 MW. Les
de Tipus II, cóm és la instal·lació estudiada, s’instal·len directament a sobre del
terreny (en una parcel·la rústica, en sòls degradats...) i es limiten a 10 MW.

-

Ubicació. S’ha de tenir en compte que a l’haver de connectar la instal·lació a la
xarxa de distribució de MT, s’ha d’escollir un lloc on passi alguna de les línies de
MT. A les Illes Balears la xarxa de distribució és tota de 15 kV. Si no hi ha xarxa
de 15 kV, no es pot evacuar l’energia i el projecte és inviable. Si la xarxa passa a
més de 500 m la interconnexió comença a ser molt cara, ja que ha de ser
subterrània (i això augmenta els costos) i el projecte pot ser inviable.

-

Estudi d’impacte ambiental. Segons la Llei 11/2006 de les Illes Balears, totes les
instal·lacions fotovoltaiques ≥ 100 kW han d’incloure un Estudi d’Impacte
Ambiental (EIA), que es tramita a la Conselleria de Medi Ambient. Al presentar el
projecte d’execució a l’administració, s’ha d’adjuntar l’estudi d’impacte ambiental i
és la Comissió Balear de Medi Ambient (CBMA) la que decideix si el projecte és
mediambientalment acceptable o no. Si es decideix que no ho és, no es facilita
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l’autorització administrativa i no es podrà fer (per exemple, si una parcel·la rústica
està inclosa en un pla de regadius pot no acceptar-se la seva utilització per a
d’altres usos). Per aquets motiu és fonamental escollir una parcel·la que estigui en
zones
ja degradades, aprofitar una cantera en desús, una zona
d’emmagatzemament de residus, terres... L’elecció d’un bon lloc és la part més
important i complicada del projecte.
En l’estudi realitzat es considera que únicament es realitzaran plantes fotovoltaiques tipus
I, de com a molt 3 MW (segons la normativa pròpia de les Illes Balears, que permet la
construcció de centrals fotovoltaiques de com a molt 3 MW). Totes elles s’implantaran en
canteres en desús o zones degradades de manera que no causin un impacte ambiental major
i que estiguin properes a línies de 15 kV.
Es podria considerar com a impacte negatiu l’ocupació del terreny per unitat de potència
nominal instal·lada (m2/kW). Aquesta ocupació pot ser superior a les clàssiques centrals
convencionals, cosa que pot causar un impacte visual en el paisatge major ja que destaquen
sobre l`entorn.
En el procés de construcció de la planta solar fotovoltaica es produirà una aparició de
maquinària, mà d’obra, materials... que es constituiran com a elements nous dins el
paisatge tradicional del lloc. Aquesta introducció de nous elements pot provocar una
alteració de les propietats estètiques del medi. Es tracta d’un efecte notable que un cop
finalitzades les obres, la maquinària i la mà d’obra desapareixerà essent un impacte sobre
el medi moderat.
En fase d’explotació existirà un cert impacte sobre el paisatge local, resultat de la
implantació dels mòduls fotovoltaics, tot i que es bo comentar que l’impacte no serà tan
notable doncs la planta fotovoltaica s’implantarà en zones degradades o canteres en desús.
El que sí passarà és que l’efecte serà permanent i s’hauran de prendre certes mesures
correctores per minimitzar l’efecte; es tractarà d’un impacte moderat.

D.3. Fauna i flora
Les instal·lacions s’ubicaran, prioritàriament, en canteres en desús. Per tant les actuacions
necessàries per adequar les superfícies escollides al seu nou ús com a central fotovoltaica
seran mínimes.
Si a l’hora de trobar una ubicació idònia no hi ha canteres, es buscaran zones degradades, i
s’hauran de desbrossar, adequar la superfície i executar les cimentacions necessàries per a
la col·locació dels panells fotovoltaics.
Així es considera que al tractar-se en ambdós casos d’ubicacions on la fauna i la flora són
escasses no es produeix una afectació ambiental negativa.
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En la fase de construcció de la central fotovoltaica l’impacte serà únicament sobre la flora
del voltant de la parcel·la, en forma de pols que pot cobrir la vegetació. En tot cas donades
les mesures preventives i correctores que es prendran in situ en la construcció, l’impacte
serà compatible.
En la fase d’explotació no es considera cap tipus d’impacte sobre la vegetació, així doncs
l’impacte serà nul.
En el cas de la fauna, els impactes que poden sofrir són els deguts als sorolls que es
produiran en la fase de construcció, per la maquinària i la mà d’obra. No obstant, els
efectes sobre la fauna seran temporals i per tant, l’impacte serà compatible.
En la fase d’explotació no es preveu cap tipus d’afectació sobre la fauna, així doncs
l’impacte serà nul.

D.4. Risc d’incendi
En la central fotovoltaica el risc d’incendi pot venir provocat per creixement d’herbes al
sòl del terreny i les altes temperatures que s’assoleixen als mòduls fotovoltaics. Per aquest
motiu, s’anirà desbrossant el terreny periòdicament.

D.5. Impacte acústic
En la fase de construcció, les úniques fonts sonores previstes seran excavadores i
formigoneres, que operen discontínuament durant el període diürn. Fins i tot si treballessin
contínuament la seva contribució als nivells sonors continus equivalents en les zones
poblacionals i/o residencials més properes seria menyspreable (la propagació sonora en
l’atmosfera sobre terreny pla pot estimar-se com una caiguda de 3 dB cada cop que la
distància des de la font emissora es dobla.
En la fase d’explotació es pot considerar que el seu impacte és nul doncs la generació
d’energia dels mòduls fotovoltaics és un procés totalment silenciós. Els únics que podrien
ser sospitosos de causar soroll són l’inversor i el transformador. El primer treballa a alta
freqüència (que no és audible per l’oïda humana) i el segon està aïllat en oli dielèctric fet
que contribueix a una disminució notable dels nivells sonors. A més, el centre de
transformació està fabricat en formigó, cosa que li proporciona un bon aïllament acústic.

D.6. Emissions a l’atmosfera
Tant en la fase de construcció, com en la d’explotació, de la planta fotovoltaica les
emissions de gasos són nul·les doncs es tracta d’una energia neta.
De fet en els sistemes fotovoltaics únicament es generen emissions en la fase de fabricació
directa dels mòduls fotovoltaics, components electrònics per als inversors, estructures dels
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mòduls, cablejat... És en aquest punt on les emissions gasoses a l’atmosfera poden tenir un
impacte major sobre el medi, sobretot, per l’energia invertida indirectament en el procés de
fabricació (aproximadament una tercera part del CO2 total emès prové de la generació
elèctrica). Un cop liquidada la inversió energètica, l’energia que es produirà durant la resta
de la seva vida útil està completament lliure d’emissions i s’eviten les emissions que es
produirien si es generés aquesta energia amb plantes convencionals.
És convenient comentar les emissions que s’estalvien però amb aquesta forma d’energia. A
les Illes Balears, com ja s’ha comentat, la generació de base és a partir del carbó, en
centrals tèrmiques.
Una central tèrmica com Es Murterar (510 MW) produeix anualment una quantitat
considerable de residus. Entre ells podem considerar les emissions de SO2, CO2, NOx i
partícules, que anualment arriben a sumar una quantitat considerable. Tot i que totes les
centrals, ja siguin tèrmiques com de cicle combinat, tenen limitades les emissions seria útil
conèixer quines quantitats es podrien estalviar amb la implantació de fotovoltaiques a la
xarxa.
Si ens centrem en les emissions de diòxid de carboni anuals, podem saber els límits
assignats a cada instal·lació4. Si suposem que amb les plantes fotovoltaiques es pot arribar
a no emetre residus i que l’estalvi d’aquest es pot assimilar a les emissions de CO 2 que
produeix la mateixa potència en una central tèrmica, amb la implantació dels 838 MW
calculats d’energia solar fotovoltaica, es podrien estalviar almenys 1046 tones anuals de les
emissions a l’atmosfera5.

D.7. Generació de residus
Els residus tòxics i perillosos estan regulats pel RD 833/1988 de 20 de juliol. En aquest
document es troben reglamentades les actuacions en matèria d’eliminació dels esmentats
tipus de residus, que es resumeix en un correcte etiquetat i en el seu emmagatzemament
fins la retirada per empreses gestores de residus. Aquest fet es tradueix en costos associats
als processos de fabricació, de manera que el disseny de processos ha de comptar amb els
possibles residus. Els principals residus d’aquest tipus són dissolucions de metalls, olis,
dissolvents orgànics i envasos de les matèries primeres que han contingut els esmentats
productes. Els àcids usats en els processos de neteja pertanyen al tipus de residus que
s’eliminen a través del sistema integral de sanejament. Aquests estan regulats per la llei
10/1993 de 26 d’octubre que limita les concentracions màximes de contaminants que es
possible vessar, així com la temperatura i el pH.

4

Dades extretes del Plan Nacional de Asignación 2005-2007: Asignación individual por instalaciones.
Segons dades de CNE (2002) s’emeten 875 g/kWh per una central térmica amb combustible carbó
d’importació.
5
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L’impacte principal que es pot causar per generació de residus, no prové de la central
fotovoltaica pròpiament dita (ni en la fase de construcció ni en la d’explotació) sinó que ve
de les activitats industrials relacionades amb la fabricació dels mòduls fotovoltaics
(especialment en els processos d’obtenció de la puresa necessària per al silici solar i en la
fabricació de les oblees).
La planta fotovoltaica és pot reciclar i desmuntar fàcilment a l`arribar al final de la seva
vida operativa (superats els 40 anys de funcionament). En aquest sentit, les estructures
fixes de suport dels mòduls com els propis mòduls solars permeten un grau de desmuntatge
i reciclatge elevat; d’altres (com els inversors i els transformadors) permeten un menor
grau de reciclatge.
Es podrien esmentar també els residus que pot generar el transformador si té certa edat. Per
refrigerar els transformadors normalment s'utilitzen olis minerals, per les seves propietats
tèrmiques així com per les dielèctriques. Les normatives d’aplicació exigeixen que els olis
usats siguin entregats pel seu posseïdor al fabricant de l'oli, a un gestor autoritzat d'olis
industrials usats, o a un Sistema Integrat de Gestió autoritzat per aquest tipus de residus.

D.8. Consum d’energia
El consum d’energia durant el procés de construcció i d’explotació de la planta solar
fotovoltaica serà mínim.
El que pot causar un impacte ambiental en consum d’energia són les activitats industrials
relacionades amb la fabricació dels mòduls fotovoltaics, especialment en els processos
d’obtenció de la puresa necessària per al silici solar, així com la fabricació de la resta de
components del sistema solar fotovoltaic i la seva instal·lació final. En quan a l’energia
consumida en el procés de fabricació es té la dada que en un temps d’entre 4 i 7 anys els
mòduls fotovoltaics retornen la totalitat de l’energia consumida en la fabricació, temps que
és molt inferior a la vida prevista per a aquests.
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Annex E

Plànols
En aquest apartat es veuen tots els plànols referents a la planta solar fotovoltaica tipus i els
anàlisis de la seva integració a la xarxa del sistema de Mallorca i Menorca.

