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A. EL SOL COM A RECURS ENERGÈTIC 

El Sol és una estrella de forma quasi esfèrica amb un diàmetre de 1.391.000 km. 

Està situat a una distància mitja de 149.598.000 km de la Terra. És la principal 

font d'energia de la vida. També aporta l'energia que manté en funcionament els 

processos climàtics. 

És una immensa bola de plasma formada majoritàriament per hidrogen i per heli. 

Radia una gran quantitat d'energia a l'espai mitjançant processos nuclears de 

fusió i amb una temperatura al nucli de 10.000.000 K. Es va formar fa uns 4.500 

milions d'anys, al mateix temps que el sistema solar, i arribarà al final de la seva 

vida d'aquí a uns 5.000 milions d'anys més. 

A.1 Radiació solar incident a la superfície de l’atmosfera 

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 s’anomena radiació solar i fa referència a un fenomen físic vibratori que es 

representa en forma d’ones. 

Aproximadament la meitat de la radiació solar incident a l’atmosfera terrestre 

correspon a la banda de freqüències de la llum visible per a l’ull humà (0,38 a 

0,78 μm). La resta pertany a bandes que no capten els ulls, principalment 

l’infraroig (radiació associada a processos tèrmics i de longituds d’ona superiors 

a 0,78 μm) i a un petit component de llum ultraviolada que presenta longituds 

d’ona una mica més petites que la visible (inferiors a 0,38 μm). 

Banda Ultraviolat UV Visible Infraroig IR 

Longitud d'ona (μm) 0,20-0,38 0,38-0,78 0,78-10 

Percentatge energètic (%) 6,4 % 48 % 45,6 % 

Potència de radiació (W/m2) 87,488 656,160 623,352 

Taula 1. Tipus de llum segons longituds d’ona i potències de radiació. 

 

A.1.1 Constant solar i òrbita terrestre 

La NASA (l’Agència Epacial Nordamericana) ha avaluat la radiació fora de 

l’atmosfera en 1.367 W/m2. 
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Aquest valor s’anomena constant solar però no és un valor fix. Varia 

aproximadament un ± 3% en funció de les variacions de la distància Sol-Terra 

durant l’any i de les erupcions solars que es produeixen. 

La Terra descriu al voltant del Sol una trajectòria lleugerament el·líptica on el Sol 

ocupa el punt central. La distància que els separa varia en un ± 1,69% durant el 

transcurs de l’any, degut a la lleugera excentricitat de l’òrbita terrestre. 

L’eix de rotació de la Terra està inclinat 23º 27’ en relació amb el pla de la òrbita 

terrestre. S’anomena declinació α a l’angle format per l’eix Terra-Sol amb el pla 

de l’Ecuador en un moment donat de l’any. La declinació té un valor de + 23º 27’ 

al solstici d’estiu, mentre que un -23º 27’ durant el solstici d’hivern, sent de valor 

nul en els equinoccis. Aquesta declinació és la responsable de les estacions de 

l’any, ja que a l’hemisferi nord els rajos del Sol arriben amb un angle més elevat 

a l’estiu, i més baix respecte l’horitzó a l’hivern ( passa el contrari a l’hemisferi 

sud ). Aquest fet explica que les diferencies estacionals siguin més marcades en 

les latituds més altes. 

 

Figura 1. Representació gràfica del desplaçament de la Terra al voltant del Sol. 

A.2 Radiació solar incident a la superfície de la Terra 

L’energia que emet el Sol no arriba íntegrament a la Terra. Pateix 

transformacions quan atravessa l’atmosfera.  

L’atmosfera conté en nitrogen (78%) i oxigen (21%), menys quantitats d’argó, 

CO2, vapor d’aigua i la capa d’ozó de l’estratosfera que filtra els rajos ultraviolats. 

La pols i els núvols també tenen importància en la difusió de la radiació solar. A 

partir dels processos d’interacció amb la matèria que experimenta la llum en 

atravessar l’atmosfera la radiació solar s’alterarà a causa dels processos físics 

següents: 
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 Reflexió: una part de la radiació no penetra, sinó que es desvia cap a l’exterior 

com si es tractés d’un mirall. 

 Transmissió: una part de la radiació travessa l’atmosfera terrestre, de manera 

que aquesta radiació pot patir més o menys canvis de direcció i/o velocitat 

(refracció). 

 Absorció: una part de la radiació és absorbida per l’atmosfera, cosa que 

produeix un escalfament per l’impacte sobre els àtoms que componen 

l’atmosfera terrestre. 

Només una part de l’energia disponible s’ aprofitar a nivell del mar. Aquest filtrat 

es dóna no només en quantitat, sinó també en composició: l’energia que incideix, 

es distribueix al llarg de les diferents bandes de radiació. 

 

Figura 2. Diferència radiació solar dins i fora l’atmosfera i distribució de longituds d’ona. 

La percepció dels rajos solars classifica la radiació en: 

 Radiació directa: Radiació rebuda del Sol, sense difusió per l’atmosfera. Els 

rajos són paral·lels entre ells. Formen ombres i poden ser concentrats 

mitjançant miralls. 

 Radiació difusa: Llum difuminada per l’atmosfera (aire, aerosols i nebuloses). 

La difusió és un fenomen pel qual un feix de llum paral·lel es reparteix en una 

multitud de feixos de llum en totes direccions. Al cel, les mol·lècules d’aire, les 

gotes d’aigua (núvol) i la pols són els que produeixen aquesta fragmentació 

dels rajos solars. Lògicament aquest factor depèn de les condicions 

meteorològiques. 
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 Albedo: Part de radiació reflectida pel sòl. Depèn de les característiques 

meteorològiques de la zona en qüestió. La neu, per exemple, reflecteix molt 

millor els rajos lluminosos, mentre que l’asfalt pràcticament no presenta 

reflecció. És un factor clau per evaluar radiacions sobre plans inclinats. 

La radiació global és la suma de les tres contribucions anteriors. 

 

Figura 3. Components de les radiacions que arriben al sòl. 

A.2.1 L’espectre solar 

L’espectre solar és la descomposició de la radiació en longituds d’ona o “colors”. 

La llum solar està composta per tot tipus de radiacions de diferents colors, 

caracteritzats per una amplia gamma de longituds d’ona. Els fotons, que són les 

partícules de llum que composen aquesta radiació electromagnètica són 

portadors de l’energia que està unida a la seva longitud d’ona segons la següent 

relació: 

     
  

 
        

On   és la constant de Planck,   és la frequència, C la velocitat de la llum i   la 

longitud d’ona. 

És aquesta relació la que ha comfirmat la naturalesa a la vegada corpuscular i 

ondulatòria de la llum: presència de corpuscles (fotons) i propagació d’ones amb 

una freqüència i una longitud. 

Una corba estàndard del repartiment espectral de la radiació solar extraterrestre,  

segons les dades recopilades pels satèl·lits, es designa amb el nom de AM0.  
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A la Figura 4 s’observa sobre l’espectre AM1.5 les bandes d’absorció 

corresponents als gasos de l’atmosfera, especialment del CO2 i el vapor d’aigua. 

També l’espectre d’un cos negre a 5900K, molt pròxima a l’espectre solar AM0. 

Per això el Sol es pot assimilar a un cos negre i els físics poden el·laborar 

models per explicar el seu comportament i les emissions de radiació. 

 

 

Figura 4. Repartiment espectral de la radiació solar 

A.2.2 Localització geogràfica 

La radiació incident varia en funció de la localització geogràfica. Com més 

allunyats de l’equador, menys nivell de radiació incident per unitat de superficie 

(W/m2). Aquest fet és causa de l’angle d’incidència de la radiació sobre la Terra 

És menys perpendicular al Sol i alhora la radiació solar ha de travessar més 

atmosfera, més “massa d’aire”, que actua de filtre de la radiació solar. La 

radiació solar incident pot variar fins a un 30% per aquest concepte. 

L’alçada afecta directament a la quantitat de radiació incident. L’espessor 

d’atmosfera que ha de travessar la radiació solar varia en funció de la distància 

que hi ha entre el punt d’ubicació i de l’estratosfera. 

 Alçada sobre el nivell del mar (m) 0 900 1500 2250 

Intensitat de radiació aprox. (W/m2) 950 1050 1100 1150 

Taula 2. Intensitat de radiació segons alçada d’ubicació. 

A.2.3 Factor estacional 

La declinació de la Terra respecte el Sol determina l’estació de l’any. El temps 

d’exposició diari a la radiació varia com a conseqüència d’aquest fet. 
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Cada punt de l’òrbita terrestre variarà la geometria de la situació d’un 

emplaçament respecte del Sol. També varia l’angle d’incidència i el temps 

d’exposició a la radiació solar, que dóna pas a les estacions meteorològiques. 

Són oposades en dates entre els dos hemisferis perquè la radiació solar hi 

incideix amb angles diferents. 

 

 

Figura 5.  Representació gràfica de la declinació de la Terra segons estació de l’any. 

A.2.4 Factor climatològic 

De l’energia solar que travessa l’atmosfera i que incideix sobre l’escorça de la 

Terra, una part principal arriba en forma directa, no pateix canvis de dispersió en 

la direcció. La resta d’energia arriba de manera difusa o dispersa. Aquesta última 

correspon als raigs desviats per les gotes de vapor d’aigua en suspensió 

(núvols). 

Com més ennuvolat és el dia, més presència de radiació difusa. Amb el cel clar 

hi ha més radiació directa. 

La climatologia de la localització serà el factor determinant de la radiació solar 

incident. Els núvols o les boires actuen com a filtres de la radiació solar i la 

redueixen d’una manera important. 

 Presència de núvols 
Radiació global 

(W/m2) 
Percentatge de difusió 

(%) 

Cel clar 750 ‒ 1000 10 ‒ 20 

Parcialment ennuvolat 200 ‒ 500 20 ‒ 90 

Tapat 50 ‒ 150 90 ‒ 100 

Taula 3. Radiació solar segons presència de núvols. 
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A.3 Avaluació del recurs “radiació solar incident” 

A.3.1 Tecnologia d’avaluació de la radiació incident 

Per a mesurar la radiació total que una superfície rep en un temps determinat, 

s’utilitzen uns aparells anomenats piranòmetres, que detecten la intensitat de la 

radiació incident en cada moment. Un ordinador acumula aquestes dades en el 

decurs del temps de presa de mesures. 

Un piranòmetre col·locat sobre una superfície perfectament horitzontal, lliure 

d’obstacles al seu voltant, rep la radiació total (directa més difusa), cosa que 

permet avaluar l’energia disponible a la zona on està ubicat. 

Les dades de radiació que s’obtenen a partir dels piranòmetres són de gran 

fiabilitat. Un cop recopilades durant anys i després d’un intens procés matemàtic 

i estadístic s’incorporen a les anomenades taules de radiació solar, bases de 

dades i softwares de càlcul. 

 

Figura 6. Piranòmetre 

A.3.2 Taules de radiació solar 

Tenir informació de la radiació permet avaluar quina és l’energia solar incident en 

una instal·lació en concret, a quines hores estarà funcionant a la máxima 

potencia i com treure’n el millor rendiment.  

La recol·lecció d’aquesta informació en taules és una tasca dificultosa a causa 

de la necessitat d’obtenir mesures de qualitat durant un període llarg (més de 10 

anys), que després s’han de validar i ajustar amb correlacions matemàtiques per 

extrapolar els registres al territori i a diferències d’inclinació i orientació. 
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Tots aquests resultats es recullen en bases de dades on-line o en atles de 

radiació solar. A Catalunta existeix  l’Atles de radiació solar de Catalunya, edició 

2000 [17], elaborat per l’Institut Català d’Energia i que permet obtenir dades de 

radiació global (directa +difusa + reflectida) de 83 estacions de mesurament, 

distribuïdes arreu del territori català.  

 

 
Taula 4. Radiació solar global diària sobre superfícies inclinades (MJ/m

2
·dia). Estació: 

Tarragona. Orientació: 0º 

 

 

Taula 5. Radiació solar global horària sobre superfícies inclinades (kJ/m
2
). Estació: 

Tarragona 
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B. ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ 

B.1 Cèl·lules fotovoltaiques 

B.1.1 Efecte fotovoltaic 

Els materials semiconductors (com el silici) tenen la particularitat de presentar un 

comportament diferent davant l’electricitat (conducció de càrregues) depenent de 

si una font energètica externa, com la radiació solar incident, els excita o no. 

Quan un fotó (partícula de llum radiant) impacta contra un electró de la darrera 

òrbita d’un àtom de silici (electró de valència), aquest rep l’energia amb què 

viatjava el fotó. Si l’energia que adquireix l’electró supera la força d’atracció del 

nucli (energia de valència), aquest surt de la seva òrbita i queda lliure de l’àtom i, 

per tant, pot viatjar a través del material. En aquest moment el silici s’ha fet 

conductor (banda de conducció) i, per a fer això, cal que la força d’impacte d’un 

fotó sigui, com a mínim, d’1,2 eV. 

Cada electró “alliberat” deixa enrera un forat, o espai lliure, fins que l’ocupi un 

electró que ha saltat d’un altre àtom. Aquests moviments dels electrons alliberats 

o dels espais que deixen enrera és el que s’anomenen càrregues elèctriques. 

Aquest corrent de càrregues pot assolir els contactes i sortir del material amb la 

finalitat de realitzar un treball útil. Perquè això passi de manera constant i 

regular, cal que hi hagi la presència d’un camp elèctric de polaritat constant. 

Aquest camp polaritza les partícules i actua com una veritable bomba que 

impulsa els electrons en un sentit i, els forats, en l’oposada. 

En les cèl·lules solars convencionals, el camp elèctric (0,5 V) es forma gràcies a 

una unió P-N, és a dir, una zona del material té excés d’electrons (càrrega 

negativa), mentre que l’altra en té mancança (càrrega positiva), de manera que 

en ser alliberat un electró és impulsat a través del material fins als conductes de 

plata, de baixa resistivitat. 

 

Figura 7. Representació gràfica de l’efecte fotovoltaic. 
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B.1.2 Principi de funcionament de la cèl·lula 

Quan una cèl·lula solar fotovoltaica es connecta a una càrrega o consum i, 

alhora, és il·luminada pel Sol, genera una diferència de potencial entre els seus 

contactes que provoca la circulació dels electrons a través de la càrrega. En 

aquestes condicions, la cèl·lula funciona com un generador de corrent. A 

continuació, es descriuen amb una mica més de detall els diferents processos 

que ho fan possible: 

• Els fotons que assoleixen l’interior de la cèl·lula i que posseeixen una energia 

cinètica igual o superior a l’energia de valència impacten en el material i 

generen parells de portadors (electró-forat). 

• El camp elèctric, o diferència de potencial, produït per la unió p-n separa els 

portadors abans que es puguin donar recombinacions. Podem dir que el corrent 

generat per una cèl·lula solar fotovoltaica il·luminada i connectada a una 

càrrega és la resta entre la seva capacitat de producció bruta i les pèrdues per 

recombinació entre electrons i fotons. 

B.1.2.1 Corba I-V 

Un cop analitzat el principi físic del perquè de la generació d’electricitat i de les 

seves característiques, cal recordar el següent: “La cèl·lula solar és un 

generador de corrent i no pas de voltatge”. Aquest principi és molt important a 

l’hora d’entendre com es comporta la cèl·lula davant les variacions dels 

principals paràmetres que l’afecten: 

 Radiació solar incident 

 Voltatge de treball 

 Temperatura de treball 

L’expressió més habitual i clara de mostrar el comportament de la cèl·lula solar 

és expressant el corrent que pot generar a una radiació solar determinada, 

generalment 1.000 W/m2 i en funció del voltatge al qual permeti treballar la 

càrrega, és a dir, en funció de la impedància que hagi d’alimentar. 

Aquesta corba ens permet descriure alguns punts característics per tal de 

catalogar, definir i comparar cèl·lules de diferents materials i/o fabricants. 
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Figura 8. Paràmetres elèctrics d’una cèl·lula fotovoltaica 

B.1.2.2 Corrent de curtcircuit (Icc) 

El curtcircuit apareix en el moment en què entren en contacte elèctric directe els 

dos pols d’un generador. Aleshores, la resistència es fa  mínima i aplicant la llei 

d’Ohm, el corrent es fa màxim. (I = V/R ) 

En el cas de les cèl·lules fotovoltaiques això canvia, són generadores de corrent 

(portadors). Tot i que la unió p-n genera un potencial elèctric que permet la 

circulació d’electrons, aquest potencial no és permanent i pot variar segons les 

condicions de la càrrega connectada. 

En el cas del curtcircuit, el potencial de la cèl·lula cau a quasi 0 V; per tant, la 

recombinació de portadors es fa mínima i el corrent generat s’aproxima al màxim 

possible en funció de la radiació solar incident. 

Aquesta intensitat és perfectament suportable tant pel material com per a les 

connexions de la cèl·lula. Aquest valor correspon al tall de la corba I-V amb l’eix 

de les ordenades, és a dir, la intensitat quan el voltatge és 0. Aquest valor 

s’identifica normalment com Icc o Isc, de l’anglès short circuit. 
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B.1.2.3 Voltatge de circuit obert (Vco) 

Si la cèl·lula queda en circuit obert, és a dir, sense cap consum o càrrega per 

alimentar, aleshores no hi ha circulació de corrent cap a l’exterior d’aquesta 

cèl·lula, per tant la intensitat és de 0 A. 

Això implica que el valor de la intensitat d’obscuritat de la cèl·lula, referida a les 

recombinacions de portadors, s’iguala al corrent total generat. Quan la cèl·lula 

solar no té cap càrrega connectada i roman il·luminada, tots els portadors 

generats es recombinen a l’interior de la mateixa cèl·lula. Aquest efecte fa que la 

zona de transició entre el material p i n s’eixampli i, en conseqüència, el voltatge 

augmenti fins a un valor característic anomenat voltatge en circuit obert. El valor 

de voltatge de circuit obert se simbolitza com Vco o Voc de l’anglès open circuit. 

B.1.2.4 Punt de màxima potència 

Observant el gràfic I-V, es pot veure que a cada valor de voltatge de treball li 

correspon una intensitat de sortida. Tenint en compte que es treballa en corrent 

continu, aleshores es defineix la potència elèctrica lliurada per la cèl·lula com: 

P = V · I 

Si s’expressa el voltatge en volts i la intensitat en ampers, aleshores el resultat 

vindrà donat en Watts [W]. 

Cada punt de la corba té un parell de valors I-V que li confereixen un valor 

diferent de potència instantània. Geomètricament, cada valor de potència 

representa la superfície del rectangle format per les dimensions I-V. Es 

determina que dels infinits rectangles que es poden traçar, n’hi ha un de 

superfície màxima. Aquest correspon al punt de treball anomenat punt de 

potència màxima i és clau a l’hora d’obtenir el màxim rendiment dels dispositius 

fotovoltaics. 

Aquest punt també s’anomena potència pic quan fa referència a una radiació 

incident de 1.000 W/m2. Aleshores, es diferencia indicant el valor i afegint a la 

unitat el subíndex “p” [Wp]. 

El punt de màxima potència té associats uns valors d’intensitat i de voltatge 

específics: 

 Ipmp, intensitat del punt de màxima potència. 

 Vpmp, voltatge del punt de màxima potència. 

 Wp, potència màxima o pic. 

Aquest valor de potència, igual que la corba I-V, varia a mesura que ho fa la 

radiació incident i la temperatura a la cèl·lula. La potència lliurada màxima de la 
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cèl·lula Wp té associats uns valors d’intensitat i de voltatge únics i diferents als 

valors màxims absoluts que són la intensitat de curtcircuit i del voltatge en circuit 

obert. 

B.1.2.5 Efectes de la radiació incident 

Per a un ampli rang de radiació solar, el corrent elèctric generat a les cèl·lules 

solars és directament proporcional a la intensitat de la radiació incident.  

        

En què: 

-   , és el valor de corrent generat a un valor de radiació solar.  

-  , és el nombre de vegades de radiació estàndard que hi ha en les 

condicions actuals. 

-    , és el corrent generat en les condicions estàndard  (1.000 W/m2). 

 

Figura 9. Gràfic dels paràmetres d’un panell en funció de la radiació incident. 

El voltatge de circuit obert varia d’acord amb el logaritme neperià d’X; per tant, es 

redueix lleugerament amb la radiació i augmenta també lleugerament quan 

aquesta ho fa. Aquesta variació és tan petita que, a efectes pràctics, podem 

ignorar-la. 

B.1.2.6 Efectes de la temperatura de cèl·lula 

La temperatura és la mesura de l’activitat o d’agitació molecular dels cossos: 

com més temperatura, més mobilitat de partícules i, per tant, més facilitat 

d’alliberament dels electrons. 

Aquest fenomen físic es tradueix en una menor energia de valència i, per tant, en 

una generació de portadors més gran quan augmenta la temperatura. 
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Aquesta excitació també afecta la zona d’unió o de transició del material p a la n. 

Aquest eixamplament de l’amplada de la unió comporta, de fet, una dilució i fa 

que el voltatge de circuit obert disminueixi proporcionalment a un ritme aproximat 

de –2,3 mV/ºC amb una base considerada a condicions estàndards de 25 ºC. 

Aquesta caiguda del voltatge supera amb facilitat la recuperació d’intensitat i, per 

tant, és lluny del que intuïtivament la majoria de les persones pensen. A 

temperaturas elevades, els mòduls fotovoltaics experimenten una forta caiguda 

del rendiment. Aquest és un fenomen a tenir molt en compte a l’hora dels 

dissenys, tant de les cèl·lules com de la seva col·locació. 

 

Figura 10. Gràfic dels paràmetres d’un panell en funció de la temperatura. 

B.2 Panells fotovoltaics 

B.2.1 Parts del panell 

 Coberta exterior: S’encarrega de protegir el panell dels agents 

atmosfèrics. Per la banda frontal té un vidre trempat, ja que ofereix una 

bona protecció contra els impactes i a la vegada és un excel·lent 

transmissor de la radiació de l’espectre solar. 

 Capes encapsades: són les encarregades d’envoltar les cèl·lules solars i 

els seus contactes. El material més usat és l’etilè-acetat de vinil, que 

també té excel·lents propietats per a la transmissió de la radiació solar i 

una nul·la degradació davant les radiacions ultraviolades. A més, aporta 

elasticitat al conjunt. 

 Protecció posterior: encarregada de la protecció contra agents 

atmosfèrics, especialmente la humitat. Format per diferents capes de 

materials acrílics, TEDLAR. 
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 Marc de suport: és la part que dóna robustesa mecànica al conjunt i 

facilitarà poder-lo col·locar a l’estructura de suport. Normalment d’alumini 

anoditzat i proveït dels forats necessaris per ancorar-lo a un bastidor, 

evitant haver-los de fer posteriorment. 

 

Figura 11. Secció i parts d’un panell fotovoltaic. 

Alguns mòduls fotovoltaics tenen una presa de terra, que s’haurà de fer servir en 

instal·lacions de potència elevada. A la part posterior del mòdul, s’hi col·loca una 

caixa de connexions amb els terminals identificant-los com a positiu (+) i negatiu 

(-). 

En el procés de fabricació, una vegada muntades les connexions elèctriques, es 

passa un control de qualitat molt estricte, ja que hauran d’estar exposats durant 

molts anys a la intempèrie en condicions des d’una calor extrema fins a freds 

glacials, vent, humitat, etc. 

B.2.2 Característiques tècniques 

Mitjançant les condicions estàndard s’estableix la potència nominal o pic del 

panell i es descriu la corba característica del mòdul Intensitat-Tensió (I-V), dades 

que s’han de reflectir en l’etiqueta de característiques del panell. 

 Potència nominal del mòdul (Pmax): la potència nominal del mòdul ve 

determinada pel punt de màxima potència amb el valor estàndard per a provar i 

homologar els mòduls. 

 Tensió de màxima potència Vmax: és el valor de la tensió que pot donar el 

mòdul quan les condicions de càrrega li permeten treballar a la màxima 

potència. 

 Intensitat de màxima potència (Imax): és el valor de la intensitat que pot donar 

el mòdul quan les condicions de càrrega li permeten treballar a la máxima 

potència. 
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 Intensitat de curtcircuit (Isc): és el corrent que produeix el mòdul quan és forçat 

a treballar a un voltatge zero, és a dir, amb un curtcircuit en els seus contactes 

elèctrics. A nivell experimental, es mesura amb un amperímetre connectat a la 

sortida dels borns del mòdul. El valor varia proporcionalment en funció de la 

radiació solar a la qual està exposat. És important saber que aquesta mesura 

no és destructiva, ja que la intensitat resultant és la màxima que poden produir 

les cèl·lules i per a la qual estan preparades. 

 Tensió de circuit obert (Voc): és la tensió màxima que pot donar el mòdul, 

obtinguda quan no hi ha cap càrrega connectada (circuit obert, corrent zero). 

Aquest valor s’obté amb un voltímetre en els seus terminals quan no hi ha un 

altre element connectat. El valor obtingut pot ser més gran que el valor de la 

tensió nominal del mòdul i, per tant, cal usar una escala superior als 12-24V. 

 Temperatura d’operació nominal de la cèl·lula (NOCT): definida com la 

temperatura a la qual arriben les cèl·lules solars quan se sotmet el mòdul a una 

irradiància de 800 W/m2 amb distribució espectral AM 1,5 G, la temperatura 

ambient és de 20°C i la velocitat del vent, d’ 1 m/s. 

 Eficiència del mòdul: és la relació entre la potència elèctrica que produeix el 

mòdul i la potència de radiació incident en el mòdul mateix. 

 Factor de forma del mòdul: és un concepte teòric, útil per a mesurar la forma de 

la corba del panell: FF = Pmax/(Isc · Voc) = Imax · Vmax /(Isc ·Voc). 

 

Les corbes característiques d’un mòdul solar FV depenen de la intensitat de 

radiació que reben i de la temperatura, de manera que aquestes corbes varien si 

canvien aquests paràmetres. La potència del mòdul disminueix aproximadament 

un 0,5% per cada grau que augmenta la temperatura de la cèl·lula per sobre dels 

25ºC. 

Els mòduls es poden classificar per la potència que poden produir. Quan es parla 

de la potència d’un mòdul, es fa referència a la seva potència nominal, és a dir, 

la que el fabricant assegura sota uns valors de radiació i de temperatura. Així la 

potència nominal pic és la proporcionada amb una radiació de 1.000 W/m2 a una 

temperatura de 25ºC. Normalment, la potència que generarà sempre serà inferior 

a aquesta. 

B.2.3 Connexions dels panells 

B.2.3.1 Connexions en sèrie 

Consisteix en connectar l’entrada positiva d’un panell a la negativa del panell que 

es vol connectar a continuació, repetint aquesta acció fins a acabar amb la sèrie 

completa. La sortida de tots els mòduls connectats serà entre el terminal positiu 

de l’últim mòdul  i el negatiu del primer. 
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Si la intensitat en aquests casos és constant (igual a la que passaria per una 

unitat de mòdul), l’augment de potència té lloc ja que també s’augmenta la 

tensió. La tensió, com s’ha explicat anteriorment, serà la suma de totes les 

tensions dels moduls interconnectats en sèrie. 

 
Figura 12 Connexió en sèrie 

B.2.3.2 Connexions en paral·lel 

Consisteix en la connexió de tots els terminals positius de tots els panells per 

una banda i per altra banda connectar tots els negatius. La sortida del conjunt és 

entre el terminal positiu de qualsevol panell i el terminal negatiu de qualsevol 

panell. 

 
Figura 13. Connexió en paral·lel 

B.2.3.3 Connexions mixtes 

Sovint es fan connexions mixtes sèrie-paral·lel atès que s’ha de treballar a un 

voltatge determinat i es té un nombre concret de mòduls. En aquest cas, es 

connecten en sèrie el nombre de mòduls que generi el voltatge de funcionament 

i es connecta en paral·lel el nombre de grups que faci falta per a assolir la 

potència necessària. 

 
Figura 14. Connexió mixta 
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B.2.4 Tipus d’inversors 

B.2.4.1 Inversor central 

Tots els mòduls es connecten a un inversor, la potència nominal pot anar des d'1 

kW fins a 1 MW. El generador consta de diverses cadenes, aquestes es 

reuneixen en una caixa de connexió del generador, per després arribar a 

l'inversor. Els avantatges d'aquest tipus d'instal·lació central són que té una 

estructura robusta , es poden obtenir potències de la planta fins al rang de MW , 

el predomini de les connexions és en sèrie i hi ha un fàcil allotjament de les 

derivacions de sobretensió a la caixa de connexió del generador (CCG). Però és 

convenient només per a mòduls amb baixes toleràncies de potència i amb les 

mateixes condicions de radiació per a tot el camp sense ombres parcials, perquè 

si interconnecta la CCG cadenes de diferent potència per a l’ inversor és un únic 

generador i el MPP (Maximum Power Point o PMP Punt de Màxima Potència) no 

pot tenir en compte les diferents característiques de les cadenes. Per això la 

seva eficiència i el rendiment de la instal·lació està per sota del de diferents 

inversors . 

B.2.4.2 Inversor de cadena 

S'utilitza per a la connexió en sèrie de diverses fileres de 0,7-2,5 kW. Els seus 

avantatges a destacar són que s'obté un rendiment superior al del tipus inversor 

central ja que tenim un seguiment del MPP individual per cadena , és molt útil si 

les cadenes tenen diferents insolacions (orientació, ombrejat i inclinació ) i que 

es pot prescindir de la CCG. La instal·lació està descentralitzada dels inversors. 

B.2.4.3 Inversors multicadena 

S'utilitzen amb potències entorn als 5 kW i són una barreja dels centrals pel 

costat de l'alimentació i com diversos inversors de cadena pel costat del 

generador. Estan dissenyats específicament per a les cadenes que tenen 

diferents característiques, diferents mòduls per cadena; per això tenen un major 

rendiment que l'inversor central perquè el seguiment del MPP és independent de 

cada cadena , però cada inversor té un nombre màxim de 2 o 3 cadenes . 

B.2.4.4 Inversor de mòdul 

S'utilitzen per a un o dos mòduls de 0,1-0,7 kW. No necessiten cablejat de 

contínua, cada inversor s'adapta al mòdul, permeten grans toleràncies de 

potència i tensions de seguretat, però alhora presenten uns costos més elevats 

de reparació . 
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B.2.5 Arquitectura dels inversors 

En qualsevol projecte fotovoltaic de connexió a xarxa, l'inversor és el cor del 

sistema . És molt important tenir clares les característiques tècniques: potència, 

rangs de treball, tensió CC - CA, freqüència i potència màxima . 

Recordar que la potència acumulada determinarà la potència nominal de la 

planta en qualsevol sistema fotovoltaic connectat a xarxa. Per a cada sistema 

fotovoltaic de connexió a xarxa, es pot trobar un ventall d'equips (en potències 

nominals) per a la seva utilització . Bàsicament, es trien els equips que tinguin en 

les seves característiques tècniques les màximes proteccions establertes per la 

normativa actual, de manera que derivi en un augment de la seguretat del 

sistema i redueixi els costos d' instal·lació en general. Aquestes proteccions són: 

 Separació galvànica. 

 Relé de control de la freqüència de la xarxa. 

 Temporització a la reconnexió. 

 Certificat del fabricant que especifiqui que els valors determinats en 

normativa no poden ser modificats per qualsevol persona, via programari 

d'equip. 

 Certificat d'emissions d'harmònics i de compatibilitat electromagnètica. 

 Certificat del no funcionament en illa o mode aïllat. 

 El factor de potència de l'energia subministrada ha d'estar el més proper 

possible a 1. 

 Senyalització on / off del sistema.. 

 A més dels punts reflectits anteriorment, les companyies elèctriques 

exigeixen, depenent de la companyia o de la zona o regió, altres 

consideracions tècniques. Aquest és el cas, per exemple, de la "rigidesa 

dielèctrica " . 

També , i encara que no ho especifiqui la normativa, es valoren molt els equips 

que incorporen visualització, monitorització i control de les dades i paràmetres de 

funcionament de tot el sistema. La pantalla de visualització en equips i el 

programari per a la monitorització a l'ordinador són cada vegada més importants. 

La ubicació de la instal·lació o situació física dels inversors pot ser: 

 Instal·lats dins del mateix camp solar, a la intempèrie i amb una caixa de 

qualitat estanca. 

 Instal·lats en una sala específica molt adequada en temperatura, ambient 

i espai, accessible per als tècnics de manteniment i el propietari. 
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C. PRESEL·LECCIÓ D’ALTERNATIVES 

C.1 Presel·lecció d’estructures 

Un cop coneguda la ubicació cal conèixer la radiació que rep la parcel·la 

escollida i quanta radiació incideix sobre la superfície dels diferents generadors.  

Aquest factor dependrà de l’angle d’inclinació, del tipus de seguiment de 

l’estructura i de les característiques tecnològiques de les cèl·lules fotovoltaiques i 

evidentment de les característiques de radiació de la ubicació. 

A més, els valors en què es basa el projecte depenen  de la radiació. S’ha 

realitzat una mitjana de totes les fonts de dades disponibles per l’autor. Aquestes 

dades són tant a nivell nacional, estatal, europeu i mundial: 

 PVGIS: Photovoltaic Geographical Information System, Institute for 
Energy [7] 

 NASA: Surface meteorology and Solar Energy [18] 

 Atlas de radiació solar de Catalunya [17] 

 Solar Electricity Handbook [19] 

 AEMET: Agència Estatal de Meteorologia [20] 

Es determina la radiació sobre la superfície horitzontal de la parcel·la. No tots els 

recursos consultats disposen de les dades de totes les tecnologies i calen  

alguns càlculs resumits a la taula Taula 6. 

Mesos PVGIS NASA 
ATLAS 

RADIACIÓ 
CAT 

HANDBOOK 
RADIACIÓ 

AEMET 

ener 2,060 1,930 2,022 1,930 1,430 

Febrer 3,070 3,170 2,881 3,040 2,200 

Març 4,360 4,550 4,128 4,330 2,940 

Abril 5,350 5,510 5,478 5,360 3,950 

Maig  6,480 6,310 6,531 6,070 4,170 

Juny 7,280 7,100 7,011 6,920 4,920 

Juliol 7,220 7,010 6,781 6,860 5,360 

Agost 6,090 6,090 5,889 5,790 3,880 

Setembre 4,750 4,860 4,600 4,580 3,180 

Octubre 3,300 3,220 3,256 3,100 2,120 

Novembre 2,310 2,110 2,214 2,060 1,510 

Desembre 1,960 1,590 1,758 1,610 1,270 

ANUAL 4,530 4,450 4,386 4,304 3,078 

Taula 6. Resum de radiacions sobre la horitzontal de les fonts consultades (kWh/m
2
·dia) 
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A partir de la NASA i del PVGIS es determinen els ratis de radiació segons tipus 

de seguiment i radiació horitzontal. S’estima la radiació d’aquelles fonts que 

només faciliten les radiacions horitzontals mitjançant l’Equació 1. 

           
       ó                          

       ó                                   
 

Equació 1 

Els resultats s’exposen a la Taula 7. 

Mesos Dos eixos Fixa 1 eix vertical 1 eix horitzontal 

Gener 2,311 1,772 2,068 1,951 

Febrer 2,023 1,557 1,583 1,502 

Març 1,695 1,294 1,745 1,651 

Abril 1,484 1,095 1,288 1,262 

Maig  1,395 0,975 1,312 1,316 

Juny 1,374 0,927 1,254 1,280 

Juliol 1,399 0,952 1,299 1,313 

Agost 1,433 1,044 1,493 1,465 

Setembre 1,587 1,208 1,613 1,545 

Octubre 1,836 1,427 1,770 1,676 

Novembre 2,212 1,701 1,788 1,697 

Desembre 2,393 1,837 1,735 1,648 

ANUAL 1,611 1,181 1,488 1,453 

Taula 7. Factors de càlcul segons tecnologia. 

 

A partir de les fonts consultades i de la utilització d’aquests factors es presenten 

els següents resultats de l’aprofitament de la radiació sobre els generadors per a 

cada tipus de tecnologia. Totes les dades són en Kwh/m2·dia. 
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PVGIS 

Mesos Dos eixos Fixa 1 eix vertical 1 eix horitzontal 

Gener 4,760 3,650 4,260 4,020 

Febrer 6,210 4,780 4,860 4,610 

Març 7,390 5,640 7,610 7,200 

Abril 7,940 5,860 6,890 6,750 

Maig  9,040 6,320 8,500 8,530 

Juny 10,000 6,750 9,130 9,320 

Juliol 10,100 6,870 9,380 9,480 

Agost 8,730 6,360 9,090 8,920 

Setembre 7,540 5,740 7,660 7,340 

Octubre 6,060 4,710 5,840 5,530 

Novembre 5,110 3,930 4,130 3,920 

Desembre 4,690 3,600 3,400 3,230 

ANUAL 7,300 5,350 6,740 6,580 

Taula 8. Radiació segons tipus d’estructura (PVGIS) 

 

NASA 

Mesos Dos eixos Fixa 1 eix vertical 1 eix horitzontal 

Gener 4,460 3,420 4,670 4,370 

Febrer 6,412 4,936 5,480 5,190 

Març 7,712 5,886 6,960 6,610 

Abril 8,177 6,035 7,640 7,390 

Maig  8,803 6,154 8,050 8,100 

Juny 9,753 6,583 9,360 9,570 

Juliol 9,806 6,670 10,010 10,100 

Agost 8,730 6,360 9,630 9,350 

Setembre 7,715 5,873 7,660 7,340 

Octubre 5,913 4,596 5,190 4,990 

Novembre 4,668 3,590 4,490 4,230 

Desembre 3,805 2,920 3,910 3,660 

ANUAL 7,171 5,256 6,930 6,750 

Taula 9. Radiació segons tipus d’estructura (NASA) 
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ATLAS RADIACIÓ SOLAR DE CATALUNYA 

Mesos Dos eixos Fixa 1 eix vertical 1 eix horitzontal 

Gener 4,673 3,597 4,182 3,946 

Febrer 5,827 4,372 4,560 4,326 

Març 6,996 5,314 7,205 6,817 

Abril 8,130 6,058 7,055 6,911 

Maig  9,111 6,411 8,566 8,597 

Juny 9,631 6,517 8,793 8,976 

Juliol 9,485 6,458 8,809 8,903 

Agost 8,442 6,192 8,790 8,625 

Setembre 7,302 5,556 7,418 7,108 

Octubre 5,978 4,606 5,761 5,456 

Novembre 4,897 3,725 3,958 3,757 

Desembre 4,207 3,297 3,050 2,898 

ANUAL 7,068 5,178 6,526 6,371 

Taula 10. Radiació segons tipus d’estructura (Atlas Radiació Catalunya) 

 

HANDBOOK ENERGIA ELÈCTRICA SOLAR 

Mesos Dos eixos Fixa 1 eix vertical 1 eix horitzontal 

Gener 4,460 3,550 3,991 3,766 

Febrer 6,149 4,750 4,813 4,565 

Març 7,339 5,350 7,558 7,150 

Abril 7,955 5,130 6,903 6,763 

Maig  8,468 4,900 7,962 7,990 

Juny 9,505 5,090 8,679 8,859 

Juliol 9,596 5,270 8,912 9,007 

Agost 8,300 5,150 8,642 8,481 

Setembre 7,270 5,100 7,386 7,077 

Octubre 5,693 4,340 5,486 5,195 

Novembre 4,557 3,510 3,683 3,496 

Desembre 3,853 3,100 2,793 2,653 

ANUAL 6,929 4,603 6,404 6,252 

Taula 11. Radiació segons tipus d’estructura (Handbook Energía Elèctrica Solar) 
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AEMET 

Mesos Dos eixos Fixa 1 eix vertical 1 eix horitzontal 

Gener 5,222 4,004 4,674 4,410 

Febrer 6,574 5,060 5,145 4,880 

Març 7,559 5,769 7,785 7,365 

Abril 8,548 6,309 7,418 7,267 

Maig  9,082 6,349 8,539 8,569 

Juny 9,973 6,731 9,105 9,294 

Juliol 10,408 7,079 9,666 9,769 

Agost 8,802 6,412 9,165 8,993 

Setembre 7,730 5,885 7,854 7,525 

Octubre 6,280 4,881 6,052 5,731 

Novembre 5,331 4,100 4,309 4,090 

Desembre 4,738 3,637 3,435 3,263 

ANUAL 7,521 5,518 6,914 6,749 

Taula 12. Radiació segons tipus d’estructura (AEMET) 

 

A través de les dades d’aquestes taules i realitzant la mitjana de les diferents 

fonts per a cada tipus de tecnologia es determina la Taula 18 que es presenta a 

la memòria. 

C.2 Presel·lecció de configuració inversors 

S’estimen les dades següents per a realitzar la presel·lecció: 

 Potència instal·lada de 10 MW: Es parteix d’aquesta dada per tenir una 

primera idea del dimensionament pel que fa als inversors. 

 Rangs mitjans de potència segons tipus i dades de què es disposen [2]. 

                 
                    

                                
 

Equació 2 
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Tipus 
Potència 

instal·lada (W) 
Potències 

mitjanes (W) 
Unitats 

necessàries 

Inversors centrals 10.000.000  1.600.000 7 

Inversors multicadena  10.000.000   5.000 2.000 

Inversors de mòdul 10.000.000  200 50.000 

Taula 13. Potència instal·lada, potències mitjanes i nombre d’inversors necessàris. 

El preu del Watt i la potència de l’inversor determina el preu final. Es calcula 

mitjançant l’Equació 3 

                    
     

 
                

Equació 3 

 

Tipus 
Potències 

mitjanes (W) 
Unitats 

necessàries 
Preu per 

W (€) 
Resultat (€) 

Inversors centrals 1.600.000 7 0,152 1.702.400 

Inversors multicadena 5.000 2.000 0,200 2.000.000 

Inversors de mòdul 200 50.000 0,310 3.100.000 

Taula 14. Resultats del cost de cada alternativa 

 

Aquests resultats són els que es presenten a la memòria i els que serveixen per 

determinar que la millor opció és la dels inversors centrals. El càlcul en detall no 

s’allunyarà gaire d’aquest valor. La potència instal·lada no pot variar gaire d’ordre 

de magnitud. 

C.3 Càlculs de valoració de marques i models de panells 

C.3.1 Mòduls Silici Policristal·lí 

Criteris de presel·lecció: 

 Preu del Wp: És un criteri determinant ja que aquest valor ja contempla 

les pèrdues internes del generador des que percep la radiació fins que se 

n’extreu el corrent elèctric. 

 Potència en Wp del panell: La potència és important per tal de poder 

determinar quina relació té amb el preu del Wp que ofereix el fabricant i 

comparar amb les altres alternatives. 
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 TONC (Temperatura d’Operació Normal de la Cèl·lula): S’ha de tenir en 

compte que una de les pèrdues que s’hauran de calcular més endavant 

són les pèrdues per temperatura, i aquesta propietat que indica el 

fabricant en les fitxes tècniques té una relació directa amb aquestes 

pèrdues. 

Per tal de calcular quina de les alternatives és més adequada s’assignen uns 

percentatges a cada criteri de sel·lecció. Els valors es troben a la Taula 15. 

 

Percentatge Preu Wp Pot (Wp) TONC 

% 60 10 30 

Taula 15. Percentatge assignat a cada criteri de sel·lecció 

 

El percentatge de la potència és baix. Durant el procés de recerca de diferents 

marques es va contemplar que les potències fossin similars i, per tant, no hi ha 

grans variacions.  

El sistema de puntuació que s’utilitza és en els tres criteris de 0 a 10, on 0 és la 

puntuació més baixa i 10 la més alta. 

 Preu Wp: s’assigna 0 al preu més alt i 10 al més baix. 

 Pot (Wp): s’assigna 0 a la potència més baixa i 10 a la més alta. 

 TONC: s’assigna 10 a la TONC més baixa i 0 a la més alta. 

El resum de les dades de cada panell que afecten el càlcul és: 

 

Marca Model Preu Wp (€) Pot (Wp) TONC (oC) 

Noble Solar Industries NSI-280-72p 0,58 280 47 

Eurener PEPV-250 0,7 250 44±2 

Schutten STP-290 0,517 290 45±2 

Phono Solar PS315P-24/T 0,64 315 45±2 

Taula 16. Valors de les característiques segons marca i model de panell policristal·lí 

 

A través d’interpolacions s’extreuen els valors intermitjos entre 0 i 10: 
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Preu Wp: 

        ó  
                       

         
 

Equació 4 

 

Pot (Wp): 

        ó  
                      

         
     

Equació 5 

 

TONC (oC): 

        ó  
                      

     
 

Equació 6 

 

Els resultats obtinguts dels càlculs de l’avaluació de cada criteri i marca són a la 

Taula 17. 

Marca Preu Wp (€) Pot (Wp) TONC (oC) 

Noble Solar Industries 6,56 4,62 0,00 

Eurener 0,00 0,00 10,00 

Schutten 10,00 6,15 6,67 

Phono Solar 3,28 10,00 6,67 

Taula 17. Valoracions dels criteris segons marca de panell policristal·lí 
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Figura 15. Gràfic de valoracions dels  criteris de marques de mòduls policristal·lins 

A través dels percentatges corresponents es calcula una valoració global: 

 

        ó                                                            

Equació 7 

 

S’obtenen els valors recollits a la Taula 18, essent els mòduls de Schutten 

l’alternativa que presenta unes millors condicions amb molta diferència respecte 

a les altres. 

Marca Valoració global 

Noble Solar Industries 4,40 

Eurener 3,00 

Schutten 8,62 

Phono Solar 4,97 

Taula 18. Valoració global de marques de mòduls policristal·lins 
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Figura 16. Gràfic de valoració global de marques de mòduls policristal·lins 

  

C.3.2 Mòduls CIGS 

Per a la valoració dels mòduls CIGS es realitza el mateix procediment de càlcul 

que amb els mòduls de Silici. 

Els percentatges assignats a cada un dels criteris segueix sent el mateix. 

El resum de les dades que afecten a cada panell són: 

Marca Model Preu Wp (€) Pot (Wp) TONC (oC) 

AVANCIS STION Powermax 0,69 135 39,3 

Miasole MS SERIES -03 0,35 150 49 

tsmc solar TS-155C1 0,47 155 46,5 

Solar Frontier SF150-L 0,77 150 47 

Taula 19. Valors de les característiques segons marca i model de panell de CIGS 
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Amb el procés de càlcul descrit s’extreuen les valoracions: 

 

Marca Preu Wp (€) Pot (Wp) TONC (oC) 
Valoració 

global 

AVANCIS 1,90 0,00 10,00 4,14 

Miasole 10,00 7,50 0,00 6,75 

tsmc solar 7,14 10,00 2,58 6,06 

Solar Frontier 0,00 7,50 2,06 1,37 

Taula 20. Valoracions de criteris i global de marca i model de panells CIGS 

 

Figura 17. Gràfic de valoracions dels  criteris de marques de mòduls CIGS 

A partir dels resultats de valoració i els percentatges assignats als criteris, s’obté 

la valoració global següent (de la mateixa manera que a l’apartat anterior): 

Marca Valoració global 

AVANCIS 4,14 

Miasole 6,75 

tsmc solar 6,06 

Solar Frontier 1,37 

Taula 21. Valoració global de marques de mòduls CIGS 
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Figura 18. Gràfic de valoració de marques de mòduls CIGS 

 

C.4 Càlculs de valoració de marques i models d’inversors 

Els preus per Watt (€/W) de cada alternativa extrets de la revista Photon [2] de la 

publicació corresponent al juny del 2013 són: 

Marca Model €/W 

Emerson Ind. Aut. SPV2700 0,21 

SMA Sunny Central 1600MV 0,12 

SatCon Prism Platform Equinox 0,15 

INGECON SUN CON 40 0,24 

Taula 22. Preus dels models d’inversors (€/W) 

A partir d’aquests preus i de la potència de cada inversor es determina el preu 

per cada inversor: 

                                     

Equació 8 
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Els resultats són: 

Marca Model 
Potència de 

l'inversor (KW) 
€/W 

Preu 
unitari 

(€) 

Emerson Ind. Aut. SPV2700 1.740 0,21 365.400 

SMA Sunny Central 1600MV 1.600 0,12 192.000 

SatCon Prism Platform Equinox 1.500 0,15 225.000 

INGECON SUN CON 40 2.300 0,24 552.000 

Taula 23. Resultats de preu de cada tipus d’inversor segons la marca 

 

La potència instal·lada de la planta serà de 10 MW aproximadament. S’obté el 

nombre aproximat d’inversors necessaris per al projecte: 

                 
                    

                    
 

Equació 9 

 

Els resultats obtinguts són: 

Marca Model 
Potència 

instal·lada 
(KW) 

Potència de 
l'inversor 

(KW) 
Unitats 

Emerson Ind. Aut. SPV2700 10.000 1.740 6 

SMA Sunny Central 1600MV 10.000 1.600 7 

SatCon Prism Platform Equinox 10.000 1.500 7 

INGECON SUN CON 40 10.000 2.300 4 

Taula 24. Resultats d’unitats aproximades per al projecte segons marca i model d’inversor 

 

S’ha de tenir en compte que el nombre d’inversors en realitzar el quocient de 

l’Equació 9 a vegades no és exacte. S’ha d’arrodonir per tenir un nombre enter 

d’inversors que aglutinin el total de panells de la planta. 

A través del número d’inversors i del preu unitari es calcula el cost de cada 

alternativa: 

                                   

Equació 10 
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El resultat que s’exposa a la memòria s’obté mitjançant aquests càculs. 

Marca Model 
Preu 

unitari (€) 
Unitats 

Preu Total 
(€) 

Emerson Ind. Aut. SPV2700 365.400 6 2.192.400 

SMA Sunny Central 1600MV 192.000 7 1.344.000 

SatCon Prism Platform Equinox 225.000 7 1.575.000 

INGECON SUN CON 40 552.000 4 2.208.000 

Taula 25. Cost dels inversors segons alternativa, preu unitari i unitats necessàries 

 

 

 

Figura 19. Gràfic del cost dels inversors segons alternativa, preu unitari i unitats 
necessàries 
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D. CÀLCUL DE DETALL D’ALTERNATIVES 

D.1 Càlcul d’ombres 

D.1.1 Càlculs previs 

La determinació de la configuració del nombre de panells sobre les estructures 

permet analitzar les ombres generades  pel conjunt suport-panells. Es 

defineixen, segons marques i models sel·leccionats les següents configuracions: 

Alternatives Panells direcció horitzontal Panells direcció vertical 

Alternativa 1 4 4 

Alternativa 2 15 4 

Alternativa 3 6 5 

Alternativa 4 18 6 

Taula 26. Configuracions i nombre de panells sobre suports 

 

Les dimensions dels grups de panells per a cada suport es defineixen a la Taula 

27. 

Alternatives Dimensió grup horitzontal (m) Dimensió grup vertical (m) 

Alternativa 1 7,824 3,968 

Alternativa 2 29,340 3,968 

Alternativa 3 8,055 3,990 

Alternativa 4 28,998 3,990 

Taula 27. Dimensions de grups de panells per a cada estructura de suport 

 

Les dimensions per a les alternatives sobre estructura fixa no varien gaire entre 

elles. En el cas de les estructures mòbils passa exactament el mateix. Per a 

simplificar l’estudi (l’efecte d’ombres no varia per desviacions d’un cm en les 

dimensions del grup) s’estudiaran els efectes de les ombres diferenciant entre 

estructures fixes i seguidors a dos eixos, arrodonint les mesures i aplicant els 

resultats a les alternatives. 
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Tipus suport Dimensió grup horitzontal (m) Dimensió grup vertical (m) 

Fix 8 4 

2 eixos 29 4 

Taula 28. Dimensions ajustades dels grups de suport 

 

Remarcar que la distància que no té efectes en el càlcul és la dimensió del grup 

horitzontalment a l’estructura fixa. 

D.1.2 Càlcul d’ombres per a seguidor a 2 eixos 

Per tal de realitzar un estudi detallat de les ombres que generen les alternatives 

que disposen de seguidors a dos eixos s’ha confeccionat, amb l’ajuda de la 

SunEarthTools [21], quina ombra genera un element de l’alçada dels seguidors 

(4 metres) per a cada dia 22 del mes (el dia més desfavorable) al llarg de les 

hores del dia,  i per a cada estació de l’any. S’obtenen els següents valors: 

HORA 
Març Juny Setembre Desembre 

HORA 

Azim Alç Ombra Azim Alç Ombra Azim Alç Ombra Azim Alç Ombra 

4 
            

4 

5 
   

63,00 5,13 
       

5 

6 
   

72,00 15,56 14,79 
 

2,30 
    

6 

7 99,00 11,08 20,65 81,00 26,52 8,89 
 

13,48 17,02 
   

7 

8 110,00 22,01 10,59 90,00 37,75 6,48 112,00 24,24 9,66 128,00 5,56 40,95 8 

9 122,00 32,16 7,45 101,00 48,95 5,26 125,00 34,06 7,08 139,00 13,71 16,74 9 

10 137,00 40,84 6,07 116,00 59,60 4,60 141,00 42,20 5,91 152,00 20,07 11,56 10 

11 156,00 47,02 5,42 141,00 68,44 4,27 161,00 47,54 5,38 166,00 24,09 9,72 11 

12 178,00 49,46 5,22 181,00 72,18 4,17 184,00 48,91 5,26 181,00 25,31 9,28 12 

13 201,00 47,48 5,38 220,00 67,98 4,28 206,00 45,92 5,52 196,00 23,56 9,93 13 

14 220,00 41,64 5,97 244,00 58,95 4,63 224,00 39,37 6,26 210,00 19,09 12,13 14 

15 236,00 33,17 7,25 259,00 48,24 5,32 239,00 30,47 7,83 222,00 12,37 18,52 15 

16 248,00 23,15 10,09 270,00 37,03 6,59 251,00 20,21 11,49 233,00 3,95 57,60 16 

17 259,00 12,29 18,64 279,00 25,80 9,12 262,00 9,23 24,74 
   

17 

18 
 

1,08 
 

288,00 14,87 15,46 
      

18 

19 
   

297,00 4,49 
       

19 

20 
            

20 

Taula 29. Taula de projeccions d’ombres per a les estructures de seguiment a dos eixos 
segons Azimut i alçada solar per a totes les estacions de l’any, al llarg de les hores del dia 

22 de cada mes. 
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Els valors marcats amb color groc són aquells que es consideren com a inicis i 

finals de producció al llarg del dia. Per sota d’aquests valors les ombres prenen 

valors molt elevats perquè corresponen a la sortida i a la posta del Sol. El valor 

anual més desfavorable es dóna el 22 de desembre a les 10:00 hores solars 

generant una ombra de 12 metres. Aquesta distància és la mínima entre les 

bases dels suports de seguiment a dos eixos. 

Queda determinat que en direcció E-O les bases quedaran separades per una 

distància de 12 metres formant fileres de suports. 

En la direcció N-S s’optimitza l’espai dibuixant les projeccions de les ombres i 

determinant en quina direcció (diferent a la N-S) es poden col·locar les fileres de 

panells. Es té en compte que els rajos del Sol sempre són perpendiculars al 

seguidor. 

Per tant, amb la Taula 29 s’han dibuixat les següents projeccions: 

 

Figura 20. Projeccions dels seguidors de les 8:00 a les 16:00 hores del 22 de juny 
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Figura 21. Projeccions dels seguidors de les 8:00 a les 16:00 hores del 22 de març i 
setembre 

 

 

 

Figura 22. Projeccions dels seguidors de les 10:00 a les 14:00 hores del 22 de desembre 
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Es determina la configuració i les distàncies N-S i E-O entre bases per a una 

estructura de seguiment a dos eixos (arrodonint els càlculs per a facilitar la 

instal·lació). 

Tipus suport Distància bases N-S (m) Distància bases E-O (m) 

Seguiment 2 eixos 8,5 12 

Taula 30. Distàncies entre bases per a seguiment a dos eixos 

 

D.1.3 Càlcul d’ombres per a estructura fixa 

El càlcul de l’estructura fixa és molt més senzill que el cas de l’estructura mòbil. 

Només s’ha de tenir en compte l’angle d’inclinació dels panells i l’alçada vertical 

que té el grup i que genera la projecció d’una ombra. 

Es prenen com a dades per al càlcul l’angle del Sol mínim que queda determinat 

amb la Taula 29, l’angle òptim d’inclinació per als panells i la longitud vertical del 

grup de panells montats en estructura fixa. 

Longitud vertical (m) 4 

Angle òptim (o) 37 

Angle del Sol mínim (o)  20 

Taula 31. Dades per a calcular la ombra de l’estructura fixa 

 

Es calcula l’alçada aparent del grup: 

                                                            

Equació 11 

                                   

                                     

L’ombra fixa que genera el grup  no és més que la projecció sobre l’horitzontal: 

                                              

Equació 12 
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L’ombra variable es calcula en el cas més desfavorable, on l’angle dels rajos 

incidents respecte l’horitzontal és de 20o: 

                                
                 

                
 

Equació 13 

                       
 

       
 

                           

L’ombra total que determina la distància entre fileres de suports fixos en la 

direcció N-S és: 

                                      

Equació 14 

                         

Es determina que les distàncies entre els suports en la direcció E-O és de 2 

metres per a facilitar el pas i les tasques de manteniment, però no es generen 

ombres significatives en aquesta direcció. 

Arrodonint els càlculs, les distàncies entre bases que s’han de mantenir com a 

mínim per a les estructures de suport fix es presenten a la Taula 32. 

 

Tipus suport Distància bases N-S (m) Distància bases E-O (m) 

Fix 9,75 2 

Taula 32. Distàncies mínimes entre bases de l’estructura fixa N-S i E-O 

 

D.2 Càlcul del nombre de panells 

Per tal de calcular el nombre de panells es parteix de les dades d’entrada 

següents: 

 Alçada panell (unitat) 

 Amplada panell (unitat) 

 Alçada de cada grup de panells 

 Amplada de cada grup de panells 

 Distància entre suports per ombres calculades a l’apartat anterior 
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 Tipus d’estructura 

 Superfície disponible 

S’ha de contemplar deixar una amplada mínima de passadissos per evitar les 

ombres esmentades en l’apartat anterior, però també són fonamentals per a les 

feines de manteniment i, per tant, han de facilitar, almenys en una direcció, el 

pas per a un vehicle de manteniment de la instal·lació. El càlcul es realitza per a 

les 4 alternatives. 

D.2.1 Càlcul del nombre de panell per a l’alternativa 1 

Les dimensions d’un grup de panells per a aquesta alternativa queden definits a 

la Taula 27. 

Es calcula la superfície necessaria per grup: 

                                                         

Equació 15 

                          

                          

A partir de la superfície necessaria per grup es determina el nombre de grups 

possibles a instal·lar a la parcel·la: 

                          
                     

                  
 

Equació 16 

                          
          

      
 

                                    

El nombre de grups s’ajusten a un enter: 
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Es calculen el nombre de mòduls possibles a instal·lar: 

                                                           
      

Equació 17 

                           

                               

 

D.2.2 Càlcul del nombre de panells per a l’alternativa 2 

Les dimensions d’un grup de panells d’aquesta alternativa queden definits a la 

Taula 27. 

Es calcula la superfície necessaria per grup: 

                                                                      

Equació 18 

                                   

                              

Es determinen el nombre de grups possibles a instal·lar dins de la superfície 

establerta per al projecte igual que a l’apartat anterior: 

                          
                     

                  
 

                          
          

          
 

                                   

Ajustant el nombre de grups perquè resultin enters: 

                               

I finalment es calculen el nombre de mòduls possibles a instal·lar: 
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D.2.3 Càlcul del nombre de panells per a l’alternativa 3 

Les dimensions d’un grup de panells per a aquesta alternativa queden definits a 

la Taula 27. 

Els càlculs són idèntics als de l’apartat D.2.1. variant les dimensions dels mòduls. 

                                                         

                          

                          

A partir de la superfície necessària per grup es determinen el nombre de grups 

possibles a instal·lar dins de la superfície establerta per al projecte: 

                          
                     

                  
 

                          
          

      
 

                                    

Ajustant el nombre de grups perquè resultin enters: 

                                

I finalment es calculen el nombre de mòduls possibles a instal·lar: 

                                                           
      

                           

                               

D.2.4 Càlcul del nombre de panells per a l’alternativa 4 

Les dimensions d’un grup de panells per a aquesta alternativa queden definits a 

la Taula 27. 

Els càlculs són els mateixos que a l’apartat D.2.2. però variant les dimensions 

dels panells. 
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A partir de la superfície necessària per grup es determinen el nombre de grups 

possibles a instal·lar dins de la superfície establerta per al projecte: 

                          
                     

                  
 

                          
          

         
 

                                  

Ajustant el nombre de grups perquè resultin enters: 

                               

I finalment es calculen el nombre de mòduls possibles a instal·lar: 

                                                           
      

                         

                               

D.3 Pèrdues de la instal·lació 

D.3.1 Definició de pèrdues de la instal·lació 

Per poder calcular el rendiment de la instal·lació o PR (Performance Ratio) s'han 

de considerar totes les pèrdues energètiques presents en qualsevol instal·lació 

fotovoltaica. El rendiment final serà el producte de multiplicar els rendiments de 

cada factor. L'energia produïda per a una instal·lació fotovoltaica és directament 

proporcional a la irradiació incident en el pla dels panells. Després de considerar 

el rendiment del generador s'ha observat que l'energia que s'injecta a la xarxa és 

menor, a causa d'una sèrie de pèrdues energètiques que es detallen a 

continuació i que cal considerar per la seva importància. 

D.3.1.1 Pèrdues pel no compliment de la potència nominal 

Els mòduls fotovoltaics, tot i ser d'un mateix model, no són del tot idèntics. Hi ha 

unes variacions en la seva potència nominal referenciada als STC (condicions 

estàndard de mesura). Normalment els fabricants garanteixen que la potència es 

troba dins d'un interval que oscil·la entre P± 3%, P± 5% o P± 10%. 

Lamentablement en algunes ocasions la potència dels mòduls es troba en 

l'interval inferior. 
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D.3.1.2 Pèrdues de mismatch o de connexionat 

Quan s’utilitzen mòduls que tenen petites diferències de potència i es connecten 

entre ells en sèrie, el mòdul de menor corrent limitarà el corrent de la sèrie i en 

connectar en paral·lel el de menor tensió limita l'agrupació. A causa d'això la 

potència del generador fotovoltaic és inferior o igual a la suma de les potències 

de cada un dels mòduls que el componen. Aquestes pèrdues es poden 

minimitzar col·locant els mòduls ordenats per potència i utilitzant díodes de 

"bypass". 

D.3.1.3 Pèrdues per pols i brutícia 

Els panells estan a la intempèrie i això fa que la pols i la brutícia s'acumulin a la 

superfície dels mòduls. Disminueix la potència del generador. Aquesta brutícia 

pot ser uniforme provocant una disminució del corrent i tensió lliurada, o 

localitzada, el que augmenta les pèrdues de mismatch i les pèrdues per formació 

de punts calents. 

D.3.1.4 Pèrdues angulars i espectrals 

La potència nominal d'un mòdul fotovoltaic està referenciada a unes condicions 

estàndard de mesura, STC, 1000 W / m² d'irradiància i 25 º C de temperatura de 

cèl·lula, però també una incidència normal i un espectre estàndard AMG1.5. 

En realitat ni la incidència de la radiació és normal, ni l'espectre és estàndard 

durant tot el temps d'operació. Que la radiació solar incident no sigui normal 

implica unes pèrdues addicionals que són més grans a majors angles 

d'incidència (sortida i posta del sol) i, a més, les pèrdues angulars augmenten 

amb el grau de brutícia. 

Com que els dispositius fotovoltaics són espectralment selectius, el corrent 

generat és diferent segons la longitud d'ona de l'espectre solar de la radiació 

incident (resposta espectral). La variació de l'espectre solar respecte de 

l'espectre normalitzat pot afectar la resposta de les cèl·lules fotovoltaiques 

provocant guanys o pèrdues energètiques. 

D.3.1.5 Pèrdua per caigudes òhmiques en el cablejat 

Quan per un conductor de material i secció determinada circula corrent, es 

generen unes pèrdues per les caigudes de tensió originades. Aquestes es 

produeixen, tant en la part DC, com en la part AC de la instal·lació. Es poden 

minimitzar fàcilment dimensionant correctament la secció dels conductors en 

funció del corrent que passa per ells, buscant la millor relació entre pèrdues i 

cost del cablejat. 
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D.3.1.6 Pèrdues per temperatura 

Aquestes pèrdues són les que més influeixen en el comportament i rendiment de 

la instal·lació. La potència nominal es defineix per les condicions STC, a 25 º C, 

per això quan augmenta la temperatura de treball el rendiment disminueix. Les 

pèrdues de potència dels mòduls són aproximadament un 0,4% per cada 1ºC 

d'augment de la seva temperatura d'operació (depenent de cada tecnologia). 

La temperatura d'operació depèn dels factors ambientals d'irradiància, 

temperatura ambient, velocitat del vent i de la col·locació dels mòduls. Per això, 

a igualtat d'irradiació solar incident, un sistema fotovoltaic produirà menys 

energia en un lloc càlid que en un fred. 

D.3.1.7 Pèrdues per rendiment AC/DC de l’inversor 

Aquestes depenen de l'elecció de l'inversor. El seu rendiment varia amb la 

temperatura i amb la potència a què treballi. En utilitzar un inversor de potència 

excessiva respecte a la potència del generador implicarà que el sistema treballa 

molt temps en valors de rendiment molt baixos, amb les pèrdues de generació 

que això comporta. 

Per això és important escollir un inversor amb un gran rendiment en les 

condicions nominals d'operació i que la potència de l'inversor sigui l'adequada 

per a la potència del generador fotovoltaic, o conjunt de generadors. Per això el 

rendiment europeu és una bona dada de referència per a la seva elecció. 

D.3.1.8 Pèrdues per rendiment de seguiment del punt de màxima potència 

del panell 

L'inversor està directament connectat als generadors i disposa d'un dispositiu 

electrònic per poder seguir el punt de màxima potència (PMP) del generador 

(aquest punt varia amb la irradiància i la temperatura). Aquest dispositiu varia 

segons el fabricant. L'inversor es pot caracteritzar per una corba de rendiment 

del seguiment del punt de màxima potència (definida com el quocient entre 

l'energia que l'inversor extreu del generador i l'energia que s'extrauria idealment). 

Les pèrdues es produeixen per la manca de seguiment del PMP. Quan hi ha 

ombres sobre els panells l'inversor no treballa en el punt de màxima potència, 

perquè existeixen graons que es produeixen en la corba Intensitat vs Tensió. 

D.3.1.9 Pèrdues per ombres sobre els mòduls 

Les pèrdues energètiques són degudes a les ombres. Es poden produir per 

elements externs de la instal·lació o pels propis mòduls fotovoltaics uns sobre els 

altres a determinades hores del dia, sobretot primera i última hora. Tenen com a 

conseqüència una disminució de la superfície de captació d'irradiació solar i 

també efectes de mismatch. Per això trobar la disposició òptima de separació 
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entre files de mòduls i l'òptim aprofitament del terreny disponible és un dels punts 

de vital importància a l'hora del disseny. 

D.3.1.10 Altres pèrdues 

Poden existir altres pèrdues particulars per a cada instal·lació, com els temps de 

parades de l'inversor per manteniment, les avaries o mal funcionament, els 

efectes de la disminució del rendiment dels mòduls a baixes irradiancias, etc... 

Tenint en compte totes aquestes pèrdues es pot obtenir el PR d'una instal·lació 

fotovoltaica i determinar la producció generada per una planta. 

D.3.2 Càlcul del PR de les alternatives 

Per calcular les pèrdues de les alternatives proposades s’utilitzarà el PR 

(Performance Ratio) utilitzant estimacions dels factors fixes d’una instal·lació en 

documents de [2], [5], [22], [23], [24], [25] i [26]. 

Per a totes les alternatives es determinen les pèrdues segons el producte de les 

pèrdues per efectes de la temperatura i les pèrdues considerades fixes: 

                      

Equació 19 

                         
  

Equació 20 

                
         

   
 

Equació 21 

                                                         

                 

Equació 22 

On: 

                                                    ó. 

                                                                . 

                                            è                      

                                        è      

                             è        

      
                     è                                       
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                           ó               è      . 

     è                 

      è                          

      è                            

      è                   

      è                          è             

     è                   

     è                    

       è                              

            è       

D.3.2.1 Càlcul de pèrdues per efectes de temperatura 

Es comença calculant el Performance Ratio de les pèrdues associades als 

efectes de la temperatura per a les quatre alternatives. 

                    
         

   
 

Per a totes les alternatives s’utilitzen les dades de temperatures mitjanes diàries 

de cada mes a les 12:00 hores i per a tots els mesos de l’any obtingudes amb el 

programa PVGIS. A més, també s’utilitza de la mateixa font la radiació puntual 

enregistrada diàriament a les 12:00 hores, obtenint així una mitjana mensual per 

tots els mesos de l’any.  

Amb aquestes dades i les característiques de la TONC i del coeficient de 

temperatura de potència extrets de les dues fitxes tècniques dels panells a 

estudiar, s’obtenen els següents resultats del Performance Ratio de pèrdues per 

efectes de la temperatura al llarg de l’any: 
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Alternativa 1 

 

 

Panell de Silici (Schutten) 

TONC 45 

Coeficient de temperatura de potència Tk(P) -0,0047 

Taula 33. Característiques tècniques del panell de Silici policristal·lí referents a la 
temperatura 

 

 

Mesos 

Temperatura 
a les 12:00 
hores (oC) 

Irradiància a 
les 12:00 

hores (W/m2) 
Tc (oC) PRTEMP 

PRTEMP 

(%) 

Gener 7,9 656,000 28,400 0,984 98,402 

Febrer 9,4 772,000 33,525 0,960 95,993 

Març 13,1 792,000 37,850 0,940 93,961 

Abril 15,4 763,000 39,244 0,933 93,305 

Maig  19,5 794,000 44,313 0,909 90,923 

Juny 24,4 862,000 51,338 0,876 87,621 

Juliol 26,6 891,000 54,444 0,862 86,161 

Agost 26,4 821,000 52,056 0,873 87,284 

Setembre 22,4 788,000 47,025 0,896 89,648 

Octubre 18,4 710,000 40,588 0,927 92,674 

Novembre 11,9 683,000 33,244 0,961 96,125 

Desembre 8,2 670,000 29,138 0,981 98,055 

ANUAL 16,967 766,833 40,930 0,925 92,513 

Taula 34. Pèrdues per efecte de la temperatura i PR dels panells de Silici policristal·lí en 
estructura mòbil 
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Alternativa 2 

 

 

Panell de Silici (Schutten) 

TONC 45 

Coeficient de temperatura de potència Tk(P) -0,0047 

Taula 35. Característiques tècniques del panell de Silici policristal·lí referents a la 
temperatura 

 

 

Mesos 
Temperatura 
a les 12:00 
hores (oC) 

Irradiància a 
les 12:00 

hores (W/m2) 
Tc (oC) PRTEMP 

PRTEMP 

(%) 

Gener 7,9 590,0 26,338 0,994 99,371 

Febrer 9,4 728,0 32,150 0,966 96,640 

Març 13,1 783,0 37,569 0,941 94,093 

Abril 15,4 763,0 39,244 0,933 93,305 

Maig  19,5 783,0 43,969 0,911 91,085 

Juny 24,4 837,0 50,556 0,880 87,989 

Juliol 26,6 873,0 53,881 0,864 86,426 

Agost 26,4 818,0 51,963 0,873 87,328 

Setembre 22,4 785,0 46,931 0,897 89,692 

Octubre 18,4 686,0 39,838 0,930 93,026 

Novembre 11,9 624,0 31,400 0,970 96,992 

Desembre 8,2 594,0 26,763 0,992 99,172 

ANUAL 16,967 738,667 40,050 0,929 92,927 

Taula 36. Pèrdues per efecte de la temperatura i PR dels panells de Silici policristal·lí en 
estructura fixa 
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d’una granja solar de 10MW 

Alternativa 3 

 

 

Panell de CIGS (Miasolé) 

TONC 49 

Coeficient de temperatura de potència Tk(P) -0,0045 

Taula 37. Característiques tècniques del panell de CIGS  referents a la temperatura 

 

 

Mesos 

Temperatura 
a les 12:00 
hores (oC) 

Irradiància a 
les 12:00 

hores (W/m2) 
Tc(oC) PRTEMP 

PRTEMP 

(%) 

Gener 7,9 656,0 31,680 0,970 96,994 

Febrer 9,4 772,0 37,385 0,944 94,427 

Març 13,1 792,0 41,810 0,924 92,436 

Abril 15,4 763,0 43,059 0,919 91,874 

Maig  19,5 794,0 48,283 0,895 89,523 

Juny 24,4 862,0 55,648 0,862 86,209 

Juliol 26,6 891,0 58,899 0,847 84,746 

Agost 26,4 821,0 56,161 0,860 85,977 

Setembre 22,4 788,0 50,965 0,883 88,316 

Octubre 18,4 710,0 44,138 0,914 91,388 

Novembre 11,9 683,0 36,659 0,948 94,754 

Desembre 8,2 670,0 32,488 0,966 96,631 

ANUAL 16,967 766,833 44,764 0,911 91,106 

Taula 38. Pèrdues per efecte de la temperatura i PR dels panells de CIGS en estructura mòbil 
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d’una granja solar de 10MW 

Alternativa 4 

 

 

Panell de CIGS (Miasolé) 

TONC 49 

Coeficient de temperatura de potència Tk(P) -0,0045 

Taula 39. Característiques tècniques del panell de CIGS  referents a la temperatura 

 

 

Mesos 

Temperatura 
a les 12:00 
hores (oC) 

Irradiància a 
les 12:00 

hores (W/m2) 
Tc(oC) PRTEMP 

PRTEMP 

(%) 

Gener 7,9 590,0 29,288 0,981 98,071 

Febrer 9,4 728,0 35,790 0,951 95,145 

Març 13,1 783,0 41,484 0,926 92,582 

Abril 15,4 763,0 43,059 0,919 91,874 

Maig  19,5 783,0 47,884 0,897 89,702 

Juny 24,4 837,0 54,741 0,866 86,616 

Juliol 26,6 873,0 58,246 0,850 85,039 

Agost 26,4 818,0 56,053 0,860 86,026 

Setembre 22,4 785,0 50,856 0,884 88,365 

Octubre 18,4 686,0 43,268 0,918 91,780 

Novembre 11,9 624,0 34,520 0,957 95,716 

Desembre 8,2 594,0 29,733 0,979 97,870 

ANUAL 16,967 738,667 43,743 0,916 91,566 

Taula 40. Pèrdues per efecte de la temperatura i PR dels panells de CIGS en estructura fixa 
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d’una granja solar de 10MW 

La comparativa del Performance Ratio de les pèrdues per temperatura de les 

quatre alternatives es resumeix a la Taula 41. 

 

Mesos PRTEMP 1 PRTEMP 1 PRTEMP 3 PRTEMP 4 

Gener 98,402 99,371 96,994 98,071 

Febrer 95,993 96,640 94,427 95,145 

Març 93,961 94,093 92,436 92,582 

Abril 93,305 93,305 91,874 91,874 

Maig  90,923 91,085 89,523 89,702 

Juny 87,621 87,989 86,209 86,616 

Juliol 86,161 86,426 84,746 85,039 

Agost 87,284 87,328 85,977 86,026 

Setembre 89,648 89,692 88,316 88,365 

Octubre 92,674 93,026 91,388 91,780 

Novembre 96,125 96,992 94,754 95,716 

Desembre 98,055 99,172 96,631 97,870 

ANUAL 92,513 92,927 91,106 91,566 

Taula 41. Resum del PR de temperatura per a les quatre alternatives 

 

Per tal de verificar que els càlculs són correctes s’ha realitzat una comparativa 

amb altres fonts que ofereixen unes estimacions de les pèrdues per temperatura 

que pateixen panells de les mateixes característiques.  

 

Fonts consultades Silici policristal·lí CIGS 

PVGIS 90,5% 92,1% 

PHOTON The Solar Power Magazine 89,33% 

Taula 42. Dades de fonts consultades per a pèrdues per efectes de temperatura 
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d’una granja solar de 10MW 

A partir d’aquestes dades s’observa que els càlculs es mouen dins de l’ordre que 

cal esperar. No obstant, aquesta comprovació ha permès observar que per a la 

font del PVGIS el PR de la temperatura del CIGS és superior al del Silici, però en 

els càlculs realitzats és a la inversa.  

Analitzant els factors que intervenen en els càlculs és fàcil veure que el NOCT 

del panell seleccionat influeix clarament perquè aquest càlcul resulti així. Es pot 

atribuir a una qualitat lleugerament inferior a la d’altres models del mateix tipus 

de tecnologia. 

Com més elevat és el NOCT, més elevat és el càlcul de la temperatura real de la 

cèl·lula i, per tant, més es desvia de les condicions estàndards (STC). Cada grau 

de temperatura que augmenti la cèl·lula implicarà la corresponent pèrdua del tant 

per cent indicat pel fabricant a la fitxa tècnica del panell, factor corresponent al 

coeficient de temperatura de potència. 

És per aquest motiu que a l’estudi previ de les alternatives de la memòria s’ha 

tingut en compte com a criteri per a la sel·lecció. Té una influència directa en el 

càlcul de les pèrdues per temperatura. 

D.3.2.2 Càlcul de les pèrdues fixes de la instal·lació 

A través de les fonts de què es disposea s’estimen les pèrdues considerades 

fixes al llarg de l’any: 

Tipus de pèrdues Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 

Pèrdues per pols i brutícia  1% 2% 1% 2% 

Pèrdues mismatch 1% 1% 1% 1% 

Pèrdues inversor 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 

Pèrdues cablejat 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 

Pèrdues per ombres 1% 1% 1% 1% 

Pèrdues angulars i espectrals 1% 2% 1% 2% 

Potència nominal 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 

Altres 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 

Pèrdues per no seguiment PMP 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

Pèrdues PRCEM 90,2% 88,4% 90,2% 88,4% 

Taula 43. PRCEM de les 4 alternatives 
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D.3.2.3 Càlcul del PR global 

El PR global es calcula amb l’Equació 19. 

Alternativa 1 

Mesos PRCEM PRTEMP PRGLOBAL 

Gener 0,902 0,984 0,888 

Febrer 0,902 0,960 0,866 

Març 0,902 0,940 0,848 

Abril 0,902 0,933 0,842 

Maig  0,902 0,909 0,820 

Juny 0,902 0,876 0,790 

Juliol 0,902 0,862 0,777 

Agost 0,902 0,873 0,787 

Setembre 0,902 0,896 0,809 

Octubre 0,902 0,927 0,836 

Novembre 0,902 0,961 0,867 

Desembre 0,902 0,981 0,884 

ANUAL 0,902 0,925 0,834 

Taula 44. PR global de l’alternativa 1 

  

Alternativa 2 

Mesos PRCEM PRTEMP PRGLOBAL 

Gener 0,884 0,994 0,878 

Febrer 0,884 0,966 0,854 

Març 0,884 0,941 0,832 

Abril 0,884 0,933 0,825 

Maig  0,884 0,911 0,805 

Juny 0,884 0,880 0,778 

Juliol 0,884 0,864 0,764 

Agost 0,884 0,873 0,772 

Setembre 0,884 0,897 0,793 

Octubre 0,884 0,930 0,822 

Novembre 0,884 0,970 0,857 

Desembre 0,884 0,992 0,877 

ANUAL 0,884 0,929 0,821 

Taula 45. PR global de l’alternativa 2 
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Alternativa 3 

Mesos PRCEM PRTEMP PRGLOBAL 

Gener 0,902 0,970 0,875 

Febrer 0,902 0,944 0,852 

Març 0,902 0,924 0,834 

Abril 0,902 0,919 0,829 

Maig  0,902 0,895 0,808 

Juny 0,902 0,862 0,778 

Juliol 0,902 0,847 0,764 

Agost 0,902 0,860 0,776 

Setembre 0,902 0,883 0,797 

Octubre 0,902 0,914 0,824 

Novembre 0,902 0,948 0,855 

Desembre 0,902 0,966 0,872 

ANUAL 0,902 0,911 0,822 

Taula 46. PR global de l’alternativa 3 

 

Alternativa 4 

Mesos PRCEM PRTEMP PRGLOBAL 

Gener 0,884 0,981 0,867 

Febrer 0,884 0,951 0,841 

Març 0,884 0,926 0,818 

Abril 0,884 0,919 0,812 

Maig  0,884 0,897 0,793 

Juny 0,884 0,866 0,766 

Juliol 0,884 0,850 0,752 

Agost 0,884 0,860 0,760 

Setembre 0,884 0,884 0,781 

Octubre 0,884 0,918 0,811 

Novembre 0,884 0,957 0,846 

Desembre 0,884 0,979 0,865 

ANUAL 0,884 0,916 0,809 

Taula 47. PR global de l’alternativa 4 

  

A partir de tots aquests càcluls es presenta a la memòria la taula resum dels PR 

globals de les 4 alternatives. 
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D.4 Càlculs de producció de les alternatives 

Alternativa 1 

Any 
Any 

funcionament 
Rendiment segons degradació 

Producció 
(MWh) 

2014 Posada en marxa 

2015 1 100,00% 23.925 

2016 2 99,00% 23.686 

2017 3 98,01% 23.449 

2018 4 97,03% 23.215 

2019 5 96,06% 22.982 

2020 6 95,10% 22.753 

2021 7 94,15% 22.525 

2022 8 93,21% 22.300 

2023 9 92,27% 22.077 

2024 10 91,35% 21.856 

2025 11 90,44% 21.638 

2026 12 89,53% 21.421 

2027 13 88,64% 21.207 

2028 14 87,75% 20.995 

2029 15 86,87% 20.785 

2030 16 86,01% 20.577 

2031 17 85,15% 20.371 

2032 18 84,29% 20.168 

2033 19 83,45% 19.966 

2034 20 82,62% 19.766 

2035 21 81,79% 19.569 

2036 22 80,97% 19.373 

2037 23 80,16% 19.179 

2038 24 79,36% 18.987 

2039 25 78,57% 18.798 

Taula 48. Producció dels anys d’operació de la instal·lació fotovoltaica de l’alternativa 1 
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Alternativa 2 

 

Any 
Any 

funcionament 
Rendiment segons degradació 

Producció 
(MWh) 

2014 Posada en marxa 

2015 1 100,00% 21.216 

2016 2 99,00% 21.003 

2017 3 98,01% 20.793 

2018 4 97,03% 20.585 

2019 5 96,06% 20.380 

2020 6 95,10% 20.176 

2021 7 94,15% 19.974 

2022 8 93,21% 19.774 

2023 9 92,27% 19.577 

2024 10 91,35% 19.381 

2025 11 90,44% 19.187 

2026 12 89,53% 18.995 

2027 13 88,64% 18.805 

2028 14 87,75% 18.617 

2029 15 86,87% 18.431 

2030 16 86,01% 18.247 

2031 17 85,15% 18.064 

2032 18 84,29% 17.884 

2033 19 83,45% 17.705 

2034 20 82,62% 17.528 

2035 21 81,79% 17.352 

2036 22 80,97% 17.179 

2037 23 80,16% 17.007 

2038 24 79,36% 16.837 

2039 25 78,57% 16.669 

Taula 49. Producció dels anys d’operació de la instal·lació fotovoltaica de l’alternativa 2 
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Alternativa 3 

Any 
Any 

funcionament 
Rendiment segons degradació 

Producció 
(MWh) 

2014 Posada en marxa 

2015 1 100,00% 22.851 

2016 2 99,00% 22.622 

2017 3 98,01% 22.396 

2018 4 97,03% 22.172 

2019 5 96,06% 21.950 

2020 6 95,10% 21.731 

2021 7 94,15% 21.513 

2022 8 93,21% 21.298 

2023 9 92,27% 21.085 

2024 10 91,35% 20.874 

2025 11 90,44% 20.666 

2026 12 89,53% 20.459 

2027 13 88,64% 20.254 

2028 14 87,75% 20.052 

2029 15 86,87% 19.851 

2030 16 86,01% 19.653 

2031 17 85,15% 19.456 

2032 18 84,29% 19.262 

2033 19 83,45% 19.069 

2034 20 82,62% 18.878 

2035 21 81,79% 18.690 

2036 22 80,97% 18.503 

2037 23 80,16% 18.318 

2038 24 79,36% 18.135 

2039 25 78,57% 17.953 

Taula 50. Producció dels anys d’operació de la instal·lació fotovoltaica de l’alternativa 3 
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Alternativa 4 

Any 
Any 

funcionament 
Rendiment segons degradació 

Producció 
(MWh) 

2014 Posada en marxa 

2015 1 100,00% 19.686 

2016 2 99,00% 19.489 

2017 3 98,01% 19.295 

2018 4 97,03% 19.102 

2019 5 96,06% 18.911 

2020 6 95,10% 18.721 

2021 7 94,15% 18.534 

2022 8 93,21% 18.349 

2023 9 92,27% 18.165 

2024 10 91,35% 17.984 

2025 11 90,44% 17.804 

2026 12 89,53% 17.626 

2027 13 88,64% 17.450 

2028 14 87,75% 17.275 

2029 15 86,87% 17.102 

2030 16 86,01% 16.931 

2031 17 85,15% 16.762 

2032 18 84,29% 16.594 

2033 19 83,45% 16.428 

2034 20 82,62% 16.264 

2035 21 81,79% 16.102 

2036 22 80,97% 15.941 

2037 23 80,16% 15.781 

2038 24 79,36% 15.623 

2039 25 78,57% 15.467 

Taula 51. Producció dels anys d’operació de la instal·lació fotovoltaica de l’alternativa 4 
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D.4.1 Càlculs de verificacions de produccions 

D.4.1.1 Factor d’ús diari 

Per a calcular la producció a través del factor d’ús diari de la instal·lació es 

parteix de la potència instal·lada per a cada alternativa i del factor d’ús diari. 

 Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 

Potència instal·lada (MWp) 10,91 13,66 10,58 12,86 

Factor d'ús diari (h) 5,00 5,00 5,00 5,00 

Taula 52. Factor d’ús diari 

 

A partir d’aquests valors es calculen els MWh/dia i els MWh/any amb l’Equació 

23 i l’Equació 24. 

   
                                       

Equació 23 

 

   
        

         
     

Equació 24 

 

Algunes fonts com [1] o [5] estimen que l’aprofitament de radiació de l’estructura 

mòbil respecte a la fixa és d’un 40% més. Es calculen els MWh/any segons 

l’estructura utilitzada amb l’Equació 25. 

   
                          

                                       

Equació 25 

 

I a través de les pèrdues es calculen els MWh/any operatius amb l’Equació 26. 

   
                  

                                               

Equació 26 
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Els càlculs resumits per a cada alternativa es reflecteixen a la  Taula 53. 

Concepte Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 

Potència instal·lada (MWp) 10,91 13,66 10,58 12,86 

Factor d'ús diari (h) 5,00 5,00 5,00 5,00 

MWh/dia 54,57 68,30 52,92 64,31 

diez 365 365 365 365 

MWh/any 19.917 24.928 19.316 23.475 

Factor Radiació 1,40 1,00 1,40 1,00 

MWh/any sobre generador 27.883 24.928 27.042 23.475 

Pèrdues 0,10 0,10 0,10 0,10 

MWh/any operatius 25.095 22.435 24.338 21.127 

Taula 53. Càlculs i resultats dels MWh/any operatius per a cada alternativa 

 

D.4.1.2 Dades i resultat PVGIS 

Amb el software PVGIS [7] es determinen els MWh/any operatius per les 

diferents alternatives reflectits a la  Taula 54. 

Dades PVGIS Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 

Tipus de cèl·lula Poly poly cgis cgis 

Tipus estructura 2 eixos Fixa 2 eixos fixa 

Potència (KWp) per mòdul 0,29 0,29 0,15 0,15 

Angle òptim(o) - 37 - 37 

KWh/any operatius mòdul 644 473 338 249 

Número de mòduls 37.632 47.100 70.560 85.752 

Pèrdues El software les calcula 

MWh/ any operatius 24.235 22.278 23.849 21.352 

Taula 54. MWh/any operatius de simulació amb PVGIS. 
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E. ESTUDI ECONÒMIC DE LES ALTERNATIVES 

E.1 Càlculs de les inversions 

Es calculen les inversions per a les 4 alternatives. 

Alternativa 1 

Concepte Quantitat Unitats Preu un. (€) Import (€) 

Terreny 240.000 m2 1 240.000 

Obra civil i cablejat 240.000 m2 2 480.000 

Edifici de control 100 m2 1.500 150.000 

Sist. de control i comun. 1 - 10.000 10.000 

Sistema de seguretat 1 - 10.000 10.000 

Aparallatge 1 - 20.000 20.000 

Escomesa a xarxa 1 - 20.000 20.000 

Llicències 1 - 6.000 6.000 

Mòduls 37.632 unitats 150 5.644.800 

Estructures de suport 2.352 unitats 3.000 7.056.000 

Inversors 7 unitats 240.000 1.680.000 

Altres 14.380.800 € 0,01 143.808 

Inversió Total 15.460.608 

Taula 55. Càlculs de les inversions de l’alternativa 1 

 

Alternativa 2 

Concepte Quantitat Unitats Preu un. (€) Import (€) 

Terreny 240.000 m2 1 240.000 

Obra civil i cablejat 240.000 m2 2 480.000 

Edifici de control 100 m2 1.500 150.000 

Sist. de control i comun. 1 - 10.000 10.000 

Sistema de seguretat 1 - 10.000 10.000 

Aparallatge 1 - 20.000 20.000 

Escomesa a xarxa 1 m 20.000 20.000 

Llicències 1 - 6.000 6.000 

Mòduls 47.100 unitats 150 7.065.000 

Estructures de suport 785 unitats 3.000 2.355.000 

Inversors 9 unitats 240.000 2.160.000 

Altres 11.580.000 € 0,01 115.800 

Inversió Total 12.631.800 

Taula 56. Càlculs de les inversions de l’alternativa 2 
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Alternativa 3 

Concepte Quantitat Unitats Preu un. (€) Import (€) 

Terreny 240.000 m2 1 240.000 

Obra civil i cablejat 240.000 m2 2 480.000 

Edifici de control 100 m2 1.500 150.000 

Sist. de control i comun. 1   10.000 10.000 

Sistema de seguretat 1   10.000 10.000 

Aparallatge 1   20.000 20.000 

Escomesa a xarxa 1 m 20.000 20.000 

Llicències 1   6.000 6.000 

Mòduls 70.560 unitats 90 6.350.400 

Estructures de suport 2.352 unitats 3.000 7.056.000 

Inversors 7 unitats 240.000 1.680.000 

Altres 15.086.400 € 0,01 150.864 

Inversió Total 16.173.264 

Taula 57. Càlculs de les inversions de l’alternativa 3 

 

Alternativa 4 

Concepte Quantitat Unitats Preu un. (€) Import (€) 

Terreny 240.000 m2 1 240.000 

Obra civil i cablejat 240.000 m2 2 480.000 

Edifici de control 100 m2 1.500 150.000 

Sist. de control i comun. 1   10.000 10.000 

Sistema de seguretat 1   10.000 10.000 

Aparallatge 1   20.000 20.000 

Escomesa a xarxa 1 m 20.000 20.000 

Llicències 1   6.000 6.000 

Mòduls 85.752 unitats 90 7.717.680 

Estructures de suport 794 unitats 3.000 2.382.000 

Inversors 8 unitats 240.000 1.920.000 

Altres 12.019.680 € 0,01 120.197 

Inversió Total 13.075.877 

Taula 58. Càlculs de les inversions de l’alternativa 4 

 

A través d’aquestes dades s’extreu la taula resum de les inversions que es 

presenta a la memòria. 
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E.2 Càlculs dels ingressos 

Els ingressos anuals es calculen mitjançant l’Equació 27. 

                             
    

             
 

   
  

Equació 27 

Alternativa 1 

Any Any operatiu MWh Degradació Preu MWh (€) Ingressos (€) 

2014 Any de posada en marxa 

2015 1 23.925 100,00% 70,00 1.674.767 

2016 2 23.686 99,00% 70,70 1.674.600 

2017 3 23.449 98,01% 71,41 1.674.433 

2018 4 23.215 97,03% 72,12 1.674.265 

2019 5 22.982 96,06% 72,84 1.674.098 

2020 6 22.753 95,10% 73,57 1.673.930 

2021 7 22.525 94,15% 74,31 1.673.763 

2022 8 22.300 93,21% 75,05 1.673.595 

2023 9 22.077 92,27% 75,80 1.673.428 

2024 10 21.856 91,35% 76,56 1.673.261 

2025 11 21.638 90,44% 77,32 1.673.093 

2026 12 21.421 89,53% 78,10 1.672.926 

2027 13 21.207 88,64% 78,88 1.672.759 

2028 14 20.995 87,75% 79,67 1.672.592 

2029 15 20.785 86,87% 80,46 1.672.424 

2030 16 20.577 86,01% 81,27 1.672.257 

2031 17 20.371 85,15% 82,08 1.672.090 

2032 18 20.168 84,29% 82,90 1.671.923 

2033 19 19.966 83,45% 83,73 1.671.755 

2034 20 19.766 82,62% 84,57 1.671.588 

2035 21 19.569 81,79% 85,41 1.671.421 

2036 22 19.373 80,97% 86,27 1.671.254 

2037 23 19.179 80,16% 87,13 1.671.087 

2038 24 18.987 79,36% 88,00 1.670.920 

2039 25 18.798 78,57% 88,88 1.670.753 

Taula 59. Ingressos dels anys operatius de l’alternativa 1 
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Alternativa 2 

Any Any operatiu MWh Degradació Preu MWh (€)  Ingressos (€) 

2014 Any de posada en marxa 

2015 1 21.216 100,00% 70,00 1.485.091 

2016 2 21.003 99,00% 70,70 1.484.943 

2017 3 20.793 98,01% 71,41 1.484.794 

2018 4 20.585 97,03% 72,12 1.484.646 

2019 5 20.380 96,06% 72,84 1.484.497 

2020 6 20.176 95,10% 73,57 1.484.349 

2021 7 19.974 94,15% 74,31 1.484.201 

2022 8 19.774 93,21% 75,05 1.484.052 

2023 9 19.577 92,27% 75,80 1.483.904 

2024 10 19.381 91,35% 76,56 1.483.755 

2025 11 19.187 90,44% 77,32 1.483.607 

2026 12 18.995 89,53% 78,10 1.483.459 

2027 13 18.805 88,64% 78,88 1.483.310 

2028 14 18.617 87,75% 79,67 1.483.162 

2029 15 18.431 86,87% 80,46 1.483.014 

2030 16 18.247 86,01% 81,27 1.482.865 

2031 17 18.064 85,15% 82,08 1.482.717 

2032 18 17.884 84,29% 82,90 1.482.569 

2033 19 17.705 83,45% 83,73 1.482.420 

2034 20 17.528 82,62% 84,57 1.482.272 

2035 21 17.352 81,79% 85,41 1.482.124 

2036 22 17.179 80,97% 86,27 1.481.976 

2037 23 17.007 80,16% 87,13 1.481.828 

2038 24 16.837 79,36% 88,00 1.481.679 

2039 25 16.669 78,57% 88,88 1.481.531 

Taula 60. Ingressos dels anys operatius de l’alternativa 2 
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Alternativa 3 

Any Any operatiu MWh Degradació Preu MWh (€) Ingressos (€) 

2014 Any de posada en marxa 

2015 1 22.851 100,00% 70,00 1.599.537 

2016 2 22.622 99,00% 70,70 1.599.377 

2017 3 22.396 98,01% 71,41 1.599.217 

2018 4 22.172 97,03% 72,12 1.599.057 

2019 5 21.950 96,06% 72,84 1.598.897 

2020 6 21.731 95,10% 73,57 1.598.738 

2021 7 21.513 94,15% 74,31 1.598.578 

2022 8 21.298 93,21% 75,05 1.598.418 

2023 9 21.085 92,27% 75,80 1.598.258 

2024 10 20.874 91,35% 76,56 1.598.098 

2025 11 20.666 90,44% 77,32 1.597.938 

2026 12 20.459 89,53% 78,10 1.597.779 

2027 13 20.254 88,64% 78,88 1.597.619 

2028 14 20.052 87,75% 79,67 1.597.459 

2029 15 19.851 86,87% 80,46 1.597.299 

2030 16 19.653 86,01% 81,27 1.597.140 

2031 17 19.456 85,15% 82,08 1.596.980 

2032 18 19.262 84,29% 82,90 1.596.820 

2033 19 19.069 83,45% 83,73 1.596.660 

2034 20 18.878 82,62% 84,57 1.596.501 

2035 21 18.690 81,79% 85,41 1.596.341 

2036 22 18.503 80,97% 86,27 1.596.182 

2037 23 18.318 80,16% 87,13 1.596.022 

2038 24 18.135 79,36% 88,00 1.595.862 

2039 25 17.953 78,57% 88,88 1.595.703 

Taula 61. Ingressos dels anys operatius de l’alternativa 3 

  



 

77 
 

Estudi de viabilitat i projecte 

d’una granja solar de 10MW 

Alternativa 4 

Any Any operatiu MWh Degradació Preu MWh (€) Ingressos (€) 

2014 Any de posada en marxa 

2015 1 19.686 100,00% 70,00 1.378.041 

2016 2 19.489 99,00% 70,70 1.377.903 

2017 3 19.295 98,01% 71,41 1.377.765 

2018 4 19.102 97,03% 72,12 1.377.627 

2019 5 18.911 96,06% 72,84 1.377.490 

2020 6 18.721 95,10% 73,57 1.377.352 

2021 7 18.534 94,15% 74,31 1.377.214 

2022 8 18.349 93,21% 75,05 1.377.076 

2023 9 18.165 92,27% 75,80 1.376.939 

2024 10 17.984 91,35% 76,56 1.376.801 

2025 11 17.804 90,44% 77,32 1.376.663 

2026 12 17.626 89,53% 78,10 1.376.526 

2027 13 17.450 88,64% 78,88 1.376.388 

2028 14 17.275 87,75% 79,67 1.376.250 

2029 15 17.102 86,87% 80,46 1.376.113 

2030 16 16.931 86,01% 81,27 1.375.975 

2031 17 16.762 85,15% 82,08 1.375.838 

2032 18 16.594 84,29% 82,90 1.375.700 

2033 19 16.428 83,45% 83,73 1.375.562 

2034 20 16.264 82,62% 84,57 1.375.425 

2035 21 16.102 81,79% 85,41 1.375.287 

2036 22 15.941 80,97% 86,27 1.375.150 

2037 23 15.781 80,16% 87,13 1.375.012 

2038 24 15.623 79,36% 88,00 1.374.875 

2039 25 15.467 78,57% 88,88 1.374.737 

Taula 62. Ingressos dels anys operatius de l’alternativa 4 
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E.3 Despeses operatives 

Per a calcular les despeses operatives del primer any de funcionament s’estimen 

valors de projectes facilitats per  l’empresa Sunstroom [5] a la reunió mantinguda 

a Los Arcos. Els únics càlculs necessaris són: 

                                                       

Equació 28 

 

                            
 

      
 

Equació 29 

 

On la unitat fa referència al número de recursos destinats a aquell concepte. 

Alternativa 1 

Concepte Unitats 
Despesa 
unitat (€) 

Despesa Total (€) 

Inversió en 
instal·lació 

Mòduls, suports i 
inversors 

- 14.380.800 

Manteniment 0,01% d'inversió - 143.808 

Personal de Control 4 30.000 120.000 

Personal tècnic i de 
manteniment 

2 45.000 90.000 

Administració 1 30.000 30.000 

Serveis Externs 1 60.000 60.000 

Taxes i llicències 1 10.000 10.000 

Total anual 453.808,00 

Taula 63. Càlculs de les despeses operatives de l’alternativa 1 
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Alternativa 2 

Concepte Unitats 
Despesa 
unitat (€) 

Despesa Total 
(€) 

Inversió en 
instal·lació 

Mòduls, suports i 
inversors 

- 11.580.000 

Manteniment 0,01% d'inversió - 115.800 

Personal de Control 4 30.000 120.000 

Personal tècnic i de 
manteniment 

2 45.000 90.000 

Administració 1 30.000 30.000 

Serveis Externs 1 60.000 60.000 

Taxes i llicències 1 10.000 10.000 

Total anual 425.800,00 

Taula 64. Càlculs de les despeses operatives de l’alternativa 2 

 

Alternativa 3 

Concepte Unitats 
Despesa 
unitat (€) 

Despesa Total 
(€) 

Inversió en 
instal·lació 

Mòduls, suports i 
inversors 

- 15.086.400 

Manteniment 0,01% d'inversió - 150.864 

Personal de Control 4 30.000 120.000 

Personal tècnic i de 
manteniment 

2 45.000 90.000 

Administració 1 30.000 30.000 

Serveis Externs 1 60.000 60.000 

Taxes i llicències 1 10.000 10.000 

Total anual 460.864,00 

Taula 65. Càlculs de les despeses operatives de l’alternativa 3 
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Alternativa 4 

Concepte Unitats 
Despesa 
unitat (€) 

Despesa Total 
(€) 

Inversió en 
instal·lació 

Mòduls, suports i 
inversors 

- 12.019.680 

Manteniment 0,01% d'inversió - 120.197 

Personal de Control 4 30.000 120.000 

Personal tècnic i de 
manteniment 

2 45.000 90.000 

Administració 1 30.000 30.000 

Serveis Externs 1 60.000 60.000 

Taxes i llicències 1 10.000 10.000 

Total anual 430.196,80 

Taula 66. Càlculs de les despeses operatives de l’alternativa 4 

 

Amb aquests valors de costos d’operació del primer any, i tenint en compte que 

segons [5] les despeses operatives incrementen al voltant d’un 1% el seu valor 

respecte a l’any anterior es calculen les despeses operatives al llarg dels 25 anys 

de vida útil de la instal·lació fotovoltaica. 

                                                   

Equació 30 

On de l’Equació 30: 

                . 

 1,01: Augment de l’1% en els costos operatius. 
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Alternativa 1 

 

Any Any op. Augment de Costos (%) Despeses Operatives (€) 

2014 Posada en marxa 

2015 1 0% 453.808 

2016 2 1% 458.346 

2017 3 1% 462.930 

2018 4 1% 467.559 

2019 5 1% 472.234 

2020 6 1% 476.957 

2021 7 1% 481.726 

2022 8 1% 486.544 

2023 9 1% 491.409 

2024 10 1% 496.323 

2025 11 1% 501.286 

2026 12 1% 506.299 

2027 13 1% 511.362 

2028 14 1% 516.476 

2029 15 1% 521.641 

2030 16 1% 526.857 

2031 17 1% 532.126 

2032 18 1% 537.447 

2033 19 1% 542.821 

2034 20 1% 548.250 

2035 21 1% 553.732 

2036 22 1% 559.269 

2037 23 1% 564.862 

2038 24 1% 570.511 

2039 25 1% 576.216 

Taula 67. Despeses operatives al llarg de la vida útil de la instal·lació de l’alternativa 1 
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Alternativa 2 

 

Any Any op. Augment de Costos Despeses Operatives (€) 

2014 Posada en marxa 

2015 1 0% 425.800 

2016 2 1% 430.058 

2017 3 1% 434.359 

2018 4 1% 438.702 

2019 5 1% 443.089 

2020 6 1% 447.520 

2021 7 1% 451.995 

2022 8 1% 456.515 

2023 9 1% 461.080 

2024 10 1% 465.691 

2025 11 1% 470.348 

2026 12 1% 475.052 

2027 13 1% 479.802 

2028 14 1% 484.600 

2029 15 1% 489.446 

2030 16 1% 494.341 

2031 17 1% 499.284 

2032 18 1% 504.277 

2033 19 1% 509.320 

2034 20 1% 514.413 

2035 21 1% 519.557 

2036 22 1% 524.752 

2037 23 1% 530.000 

2038 24 1% 535.300 

2039 25 1% 540.653 

Taula 68. Despeses operatives al llarg de la vida útil de la instal·lació de l’alternativa 2 
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Alternativa 3 

 

Any Any op. Augment de Costos Despeses Operatives (€) 

2014 Posada en marxa 

2015 1 0% 460.864 

2016 2 1% 465.473 

2017 3 1% 470.127 

2018 4 1% 474.829 

2019 5 1% 479.577 

2020 6 1% 484.373 

2021 7 1% 489.216 

2022 8 1% 494.109 

2023 9 1% 499.050 

2024 10 1% 504.040 

2025 11 1% 509.081 

2026 12 1% 514.171 

2027 13 1% 519.313 

2028 14 1% 524.506 

2029 15 1% 529.751 

2030 16 1% 535.049 

2031 17 1% 540.399 

2032 18 1% 545.803 

2033 19 1% 551.261 

2034 20 1% 556.774 

2035 21 1% 562.342 

2036 22 1% 567.965 

2037 23 1% 573.645 

2038 24 1% 579.381 

2039 25 1% 585.175 

Taula 69. Despeses operatives al llarg de la vida útil de la instal·lació de l’alternativa 3 
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Alternativa 4 

 

Any Any op. Augment de Costos Despeses Operatives (€) 

2014 Posada en marxa 

2015 1 0% 430.197 

2016 2 1% 434.499 

2017 3 1% 438.844 

2018 4 1% 443.232 

2019 5 1% 447.665 

2020 6 1% 452.141 

2021 7 1% 456.663 

2022 8 1% 461.229 

2023 9 1% 465.841 

2024 10 1% 470.500 

2025 11 1% 475.205 

2026 12 1% 479.957 

2027 13 1% 484.757 

2028 14 1% 489.604 

2029 15 1% 494.500 

2030 16 1% 499.445 

2031 17 1% 504.440 

2032 18 1% 509.484 

2033 19 1% 514.579 

2034 20 1% 519.725 

2035 21 1% 524.922 

2036 22 1% 530.171 

2037 23 1% 535.473 

2038 24 1% 540.828 

2039 25 1% 546.236 

Taula 70. Despeses operatives al llarg de la vida útil de la instal·lació de l’alternativa 4 
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F. IMPACTE AMBIENTAL 

F.1 Identificació i valoració d’imapctes 

F.1.1 Etapa de fabricació 

F.1.1.1 Càlculs per a la fabricació de cèl·lules 

Les dades reals d’una línia de producció de cèl·lules de l’empresa Singulus [13] 

es recullen a la Taula 71.  

Consums Unitats/hora Unitats/dia 

Wafers (Oblies) 902 21648 

Potència (KWh) 491,7 11800,8 

Aire Comprimit (Nm3/h) 146,1 3506,4 

Aigua freda 6/12 oC (m3/h) 1,44 34,56 

Aigua freda 18/24 oC (m3/h) 7,2 172,8 

Aigua desionitzada  (m3/h) 4,2 100,8 

HNO3 (dm3/h) 18 432 

HF (dm3/h) 18,75 450 

HCL (dm3/h) 8 192 

POCl3 12,48 299,52 

SiH4 (dm3/h) 76,8 1843,2 

NH3 (dm3/h) 124,8 2995,52 

O2 (dm3/h) 246 5904 

NF3 (dm3/h) 115,2 2764,8 

N2 (m
3) 54,8 1315,2 

KOH (dm3/h) 1,5 36 

Taula 71. Dades de consums d’una linia de producció de Singulus [13] 

 

A partir d’aquesta linia de producció real presentada a la Taula 71 s’extreuen els 

consums energètics i de materials i compostos que s’utilitzen per oblia produida 

que es presenta a la Taula 72. 
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Consums/unitat produida 

Wafers (Oblies) 1 

Potència (KWh) 0,545 

Aire Comprimit (Nm3/h) 0,162 

Aigua freda 6/12 oC (m3/h) 0,002 

Aigua freda 18/24 oC (m3/h) 0,008 

Aigua desionitzada  (m3/h) 0,005 

HNO3 (dm3/h) 0,020 

HF (dm3/h) 0,021 

HCL (dm3/h) 0,009 

POCl3 0,014 

SiH4 (dm3/h) 0,085 

NH3 (dm3/h) 0,138 

O2 (dm3/h) 0,273 

NF3 (dm3/h) 0,128 

N2 (m
3) 0,061 

KOH (dm3/h) 0,002 

Taula 72. Dades de consums per cèl·lula produida segons [13] 

 

Dels càlculs de l’apartat del número de panells s’extreu el nombre de cèl·lules 

necessàries per a la instal·lació a través de l’Equació 31. 

                                            

Equació 31 

                         

                                    

Segons un dels alts directius de Singulus [13], el factor a tenir en compte durant 

la producció de les oblies de silici és el consum energètic. De la Taula 72 i de les 

unitats calculades es determina la Taula 73. 

Potència consumida fabricació (KWh/unitat) 0,545 

Nombre de cèl·lules per a la instal·lació 3.391.200 

Total despesa energètica durant la fabricació (KWh) 1.848.204 

Taula 73. Total de la despesa energètica per a la fabricació de les cèl·lules de l’alternativa 
sel·leccionada 
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Segons la Comissió Europea, un KWh és l’equivalent a la emissió de 0,65 Kg de 

CO2. Amb l’Equació 32 es calculen les emissions que suposa la producció del 

total de les cèl·lules. 

                       

Equació 32 

                           

F.1.2 Etapa de construcció 

F.1.2.1 Impacte sobre l'atmosfera 

L'ús de maquinària pesada per al transport de material, construcció de rases i 

preparació del terreny de la instal·lació, produirà una contaminació atmosfèrica, 

tot i que els casos seran d'escassa magnitud pel que es considera mínima la 

seva incidència en les comunitats vegetals i animals . 

Les emissions de pols i soroll a causa del moviment i l'operació de la maquinària 

de l’obra no poden repercutir sobre la població ja que la parcel·la es troba aïllada 

i a una distància suficient dels nuclis urbans. 

La magnitud de l'impacte derivat de l'emissió del soroll dependrà de diversos 

factors, entre els quals destaquen els nivells sonors emesos, la durada de 

l'emissió, la franja horària i la proximitat de la població al focus emissor. 

En el cas de sorolls no permanents, com és el que ocupa al projecte, el nivell de 

soroll de 85 dB ( A) durant les vuit hores de jornada diària seria acceptable. 

F.1.2.2 Impacte sobre el sòl 

L'erosió serà mínima en la fase de construcció, no cal fer excavacions i grans 

moviments de terra per condicionar i nivellar la parcel·la, ja que la zona on 

s'ubicarà la instal·lació és plana. Es considera l'efecte d'increment en l'erosió 

molt baix i compatible amb el medi . 

F.1.2.3 Impacte sobre les aigües 

Es pot produïr la contaminació d'aqüífers per pèrdua d’hidrocarburs de la 

maquinària destinada a la preparació de terreny . Però aquest impacte es pot 

considerar pràcticament menyspreable pel fet que les pèrdues de la maquinària 

seran baixes i, d'altra banda, que no existeixen a la zona aqüífers amb un nivell 

freàtic prou alt com per ser afectats . 
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F.1.2.4 Impacte sobre la vegetació 

En la fase d'obra es produirà pèrdua de matolls i petita vegetació pròpia de la 

zona a causa de la fonamentació de l'estructura de suport dels panells, rases per 

a la ubicació de conductors , etc . 

De totes maneres, aquest impacte serà compatible ja que la vegetació existent 

és escassa, es tracta d'un terreny poc fèrtil, antigament un campament militar 

que des del 2001 roman abandonat. 

F.1.2.5 Impacte sobre la fauna 

Els moviments de terres que caldrà realitzar podran causar molèsties a les 

espècies que habiten la zona. L'impacte en la fase d'obres es cenyeix als 

possibles danys en les aus que nidifiquen al voltant de la zona, a causa dels 

moviments i desplaçament de les màquines i del personal de l'obra.  

F.1.2.6 Impacte sobre el paisatge 

La magnitud de l'impacte sobre el paisatge intrínsec es determinarà en funció del 

temps de durada de les obres i el temps esperat de regeneració de la coberta 

vegetal en les àrees alterades. La magnitud de l'impacte sobre el paisatge 

extrínsec , en aquesta fase, deixarà de tenir efecte en finalitzar les obres . 

La modificació dels components del paisatge la produeixen els moviments de 

terres o canvis en la topografia del terreny, però en el cas del projecte seran 

baixos, sent la modificació del paisatge mínima. 

Un cop finalitzades les obres, l’impacte visual millorarà a causa de la desaparició 

de la maquinària pesada , materials d'obra sobrant , etc. 

S'ha de comentar que l'acostament de la xarxa elèctrica podria suposar una 

intrusió visual en el paisatge, objecció més freqüent feta contra les línies aèries, 

però la línia elèctrica passa propera al terreny en què es realitzarà la instal·lació , 

de manera que l'impacte visual associat a la línia elèctrica és previ a la 

realització del projecte objecte d'estudi. 

F.1.2.7 impacte socioeconòmic 

L'afecció al sòl és mínima, ja que al tractar-se de sòl rústic sense conrear, en 

una parcel·la abandonada i propietat de l’Estat, no els és rendible. 

La creació d'una instal·lació d'energia fotovoltaica genera diverses reaccions a la 

població. Com que es tracta d’una planta gran, afavoreix la creació de llocs de 

treball a la zona i a més a més genera un augment de sensibilitat amb el medi a 

la població afectada pel projecte, percebent que col·labora en la conservació del 

seu entorn  de forma activa. 



 

89 
 

Estudi de viabilitat i projecte 

d’una granja solar de 10MW 

F.1.3 Etapa de vida útil 

F.1.3.1 Impacte sobre l’atmosfera 

La generació d'energia solar fotovoltaica com a alternativa a altres no renovables 

i contaminants, suposa una millora de la qualitat de l'aire. S'eviten les emissions 

contaminants (CO2, metà, òxids de sofre, etc.) que els altres sistemes 

provocarien en produir la mateixa quantitat d'energia. 

Al llarg de la vida útil les instal·lacions fotovoltaiques no emeten a l'atmosfera 

contaminants de cap tipus. Es pot considerar com a positiu l'impacte ambiental 

sobre la qualitat atmosfèrica per part de la instal·lació objecte d'estudi. 

L’estalvi en les emissions més significatives es resumeix a la Taula 74. 

Factor equivalencia 
0,35 0,56 0,64 0,098 0,086 

[Kg/KWh] [g/KWh] [g/KWh] [g/KWh] [Kg/KWh] 

Tipus de gasos CO2 SO2 NO2 CO Petroli 

Any Perio. 
Producció 

[MWh] 
[kg] [kg] [kg] [kg] [kg] 

2.015 1 21.216 7.425.457 11.881 13.578 2.079 1.824.541 

2.016 2 21.003 7.351.202 11.762 13.442 2.058 1.806.295 

2.017 3 20.793 7.277.690 11.644 13.308 2.038 1.788.232 

2.018 4 20.585 7.204.913 11.528 13.175 2.017 1.770.350 

2.019 5 20.380 7.132.864 11.413 13.043 1.997 1.752.647 

2.020 6 20.176 7.061.535 11.298 12.913 1.977 1.735.120 

2.021 7 19.974 6.990.920 11.185 12.783 1.957 1.717.769 

2.022 8 19.774 6.921.011 11.074 12.656 1.938 1.700.591 

2.023 9 19.577 6.851.801 10.963 12.529 1.919 1.683.585 

2.024 10 19.381 6.783.283 10.853 12.404 1.899 1.666.749 

2.025 11 19.187 6.715.450 10.745 12.280 1.880 1.650.082 

2.026 12 18.995 6.648.295 10.637 12.157 1.862 1.633.581 

2.027 13 18.805 6.581.812 10.531 12.035 1.843 1.617.245 

2.028 14 18.617 6.515.994 10.426 11.915 1.824 1.601.073 

2.029 15 18.431 6.450.834 10.321 11.796 1.806 1.585.062 

2.030 16 18.247 6.386.326 10.218 11.678 1.788 1.569.212 

2.031 17 18.064 6.322.463 10.116 11.561 1.770 1.553.519 

2.032 18 17.884 6.259.238 10.015 11.445 1.753 1.537.984 

2.033 19 17.705 6.196.646 9.915 11.331 1.735 1.522.604 

2.034 20 17.528 6.134.679 9.815 11.218 1.718 1.507.378 

2.035 21 17.352 6.073.333 9.717 11.106 1.701 1.492.305 

2.036 22 17.179 6.012.599 9.620 10.994 1.684 1.477.382 

2.037 23 17.007 5.952.473 9.524 10.885 1.667 1.462.608 

2.038 24 16.837 5.892.948 9.429 10.776 1.650 1.447.982 

2.039 25 16.669 5.834.019 9.334 10.668 1.634 1.433.502 

TOTAL ESTALVI 
EMISSIONS 

164.977.787 263.964 301.674 46.194 40.537.399 

Taula 74. Estalvi d’emissions de la instal·lació fotovoltaica 
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Pel que fa a la producció de soroll, la instal·lació fotovoltaica és silenciosa, de 

manera que no es considera l'existència d'impacte ambiental derivat d'aquest 

aspecte. 

F.1.3.2 Impactes sobre el sòl 

Un cop la instal·lació està operativa no existeixen problemes d'erosió, quedant 

fins i tot el sòl protegit davant aquest fenomen, ja que les estructures de suport 

dels panells contribueixen a pal·liar els efectes erosius de l'aigua de pluja a la 

zona. 

F.1.3.3 Impactes sobre l'aigua 

Durant la fase de funcionament de la instal·lació, no hi ha cap element que pugui 

contaminar aquest mitjà. Tots els elements metàl·lics són de la qualitat i acabat 

adequat i no es desprenen partícul·les que puguin afectar a les aigües de la 

zona. 

F.1.3.4 Impacte sobre la vegetació 

Un cop la instal · lació estigui en funcionament, difícilment es veurà compromesa 

la vegetació circumdant. 

La instal·lació emet calor durant la fase operativa, de manera que s'afavoreix la 

proliferació de plantes heliòfiles a les zones assolellades del solar, mentre que 

un altre tipus de vegetació oportunista podrà créixer a les zones d’ombra , al 

voltant de les estructures de suport. 

No es considera cap impacte negatiu sobre la vegetació ja de per si escassa a la 

parcel·la. 

F.1.3.5 Impacte sobre la fauna 

La fauna del territori no es posa en perill. No hi ha risc d’electrocució ni 

s’impedeix el vol de les aus que habiten la zona degut a les baixes alçades 

determinades a les alternatives. 

La xarxes elèctriques de mitja i alta tensió provoquen la mort de nombroses aus 

silvestres que utilitzen els pals elèctrics com a talaies de caça o posaderes. El 

projecte, però, no té cap efecte directe sobre aquest fet ja que s’aprofiten les 

xarxes existents prèvies a la instal·lació. 

F.1.3.6 Impacte sobre el paisatge 

És l’impacte més destacable sobre el medi. Tot i així, l’elevació de la parcel·la 

(950 metres) i la situació, fan que la presència dels panells, les estructures, 

l’edifici de control, els vials i la línia elèctrica no siguin visibles des dels voltants i 

el paisatge no queda afectat. A més es tracta d’una zona poc poblada a les 

proximitats més immediates i és una ubicació poc transitada. 



 

91 
 

Estudi de viabilitat i projecte 

d’una granja solar de 10MW 

F.1.3.7 impacte socioeconòmic 

La instal·lació fotovoltaica prevista tindrà un impacte positiu durant la fase de 

funcionament, i a nivell local es produiran ingressos a través d’impostos. 

F.1.3.8 Impactes sobre el patrimoni històric i arqueològic 

El camp fotovoltaic instal·lat no afectarà cap bé declarat d'interès cultural, 

construcció singular o jaciments arqueològics coneguts. Es realitzarà una 

prospecció arqueològica intensiva a la zona abans d'iniciar les obres de la 

instal·lació, però tenint en compte les activitats del passat a la mateixa ubicació 

és poc provable que aquest impacte es pugui produïr. 

F.1.4 Etapa de desmantellament 

La reducció de l’impacte ambiental durant l’etapa de desmantellament passa pel 

reciclatge del màxim nombre de components que comformen la instal·lació. 

D’aquesta manera es redueix la contaminació i es tanca un cicle que permet no 

generar impactes negatius sobre el medi. 

 

Figura 23. Cicle de les etapes de la instal·lació fotovoltaica 

F.1.4.1 Generació de residus 

Actualment, un cop els mòduls arriben al final del seu cicle de vida són 

considerats com a residus industrials o municipals. Per tant, són considerats i 

tractats com a vidres o residus de la construcció. Mitjançant aquest procés es sol 

reciclar prop d’un 85% del vidre i metalls dels mòduls. Altres components d'alt 

valor com les cèl∙lules i planxes de Si (wafers) són abocats directament. 

Construcció de 
la planta 

Vida útil de la 
planta 

Desmantellament 
dels elements 
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residus generats 
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Si es té en compte que els panells solars fotovoltaics estan dissenyats per a 

generar energia durant un període superior als 25 anys, es dedueix que en els 

propers anys el volum d’aquests residus s’incrementarà substancialment. Es 

creu que al 2008 els residus fotovoltaics generats van ser d’unes 3.800 tones, 

però aquesta xifra ha anat creixent i alguns experts preveuen arribar a 35.000 

tones al 2020. 

El Si que s’utilitza en la fabricació de panells solars es troba en un grau molt pur. 

A causa de l’elevada producció de mòduls fotovoltaics en els darrers anys el Si 

va començar a escassejar. A més, aquest material també és la base dels 

components de la industria microelectrònica i, per tant, entren en plena 

competició. Per tal d’abastir la indústria fotovoltaica s’han construït fàbriques de 

silici grau solar, que té una menor puresa i és més barat. En aquest sentit, el 

reciclatge és una opció que pot alleujar les limitacions de la disponibilitat de 

materials. 

La majoria dels productors fotovoltaics d'Europa són alemanys, país que, 

actualment, té el mercat fotovoltaic més gran del món. Els residus fotovoltaics 

generats a Alemanya el 2008 van representar al voltant del 80% dels residus 

totals de la UE. Per aquestes circumstàncies, la lògica indica que també serà un 

dels primers països a desenvolupar instal∙lacions específiques per als processos 

de recuperació de materials fotovoltaics. 

Tanmateix, la resta de països europeus amb majors MW de potència instal∙lada, 

com ara Espanya, Itàlia, França..., també hauran de desenvolupar una 

infraestructura adequada per tal de respondre a les necessitats de gestió 

d’aquests residus. 

En tot cas, la quota de mercat, els preus dels materials, la disponibilitat i el 

consum durant la producció són factors que determinaran la viabilitat econòmica 

per a la recuperació dels materials. De fet, l'escassetat de materials 

(especialment el silici) pot limitar el creixement de la indústria i augmentar‐ne els 

preus. 

A les alternatives estudiades es diferencien dos tipus de cèl·lules, les de silici i 

les de CIGS (Thin film). En el primer cas els materials més valuosos són el silici i 

els metalls (sobretot plata), mentre que en eI segon cas ho són els metalls, inclòs 

el cadmi i l’indi. 
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A més  de gestionar aquests tipus de residus, les plantes que permetin aquests 

tractaments de residus també podrien aglutinar: 

 LCD 

 Pantalles de vidre 

 Miralls 

 Parabrises o altres tipus de vidres laminats 

 Làmpades de descàrrega de gas... 

El factor comú de tots aquests residus és la gran proporció de vidre que 

contenen. També es poden trobar substàncies perilloses, o bé, substàncies 

valuoses com ara l’indi, la plata o el mercuri. 

F.1.4.2 Reciclatge  

A la vista d’aquestes dades, les operacions de reciclatge s’han orientat, 

preferentment, cap a la recuperació i condicionament de tots els materials, però 

especialment de les cèl∙lules dels panells. Es consideren dues alternatives 

clarament diferenciades: 

 Recuperació dels material presents en qualitat suficient com per a reciclar 

i destinar els residus a aplicacions secundaries diferents a les d’inici. 

 Recuperació dels components definits en qualitat adequada per a la seva 

posterior reutilització en la fabricació de nous panells solars. 

 

F.1.4.2.1 Tecnologies de reciclatge 

A nivell internacional, la investigació sobre el reciclatge de panells solars es va 

iniciar a principis de la dècada de 1990, amb empreses com AEG, Pilkington 

International GmbH solar, BP Solar, Siemens Solar, Soltech, Solar Cells i 

instituts com AIST (Japó) i BNL (EUA). 

En els inicis de la investigació del reciclatge, el principal objectiu era la 

recuperació completa de cèl∙lules, que se separaven dels mòduls per mitjà de la 

descomposició tèrmica del plàstic. Després les planxes recuperades es tornaven  

a processar en una línia de decapatge (etching) i es tornaven a utilitzar en la 

fabricació de nous mòduls sense pèrdua aparent de rendiment. 

La tècnica va demostrar que les planxes de silici mantenien la qualitat i 

mostraven bona estabilitat a llarg termini. Tanmateix, com que el gruix de les 

planxes disminueix cada cop més, és més difícil recuperar les cèl∙lules intactes. 

De tal forma que, actualment, també hi ha tecnologies que recuperen el silici com 

a matèria primera separant fraccions pures dels diferents metalls, vidre i silici. Un 
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requisit imprescindible d'aquesta estratègia és que tot el silici recuperat ha de ser 

suficientment pur per a la seva posterior reutilització i ha de tenir un baix cost. 

Actualment, són moltes les empreses i institucions que estan investigant sobre el 

reciclatge de mòduls fotovoltaics. S’estan evaluant diferents mètodes físics, 

químics i tèrmics per al tractament, tant dels residus post‐producció de panells 

solars com dels propis panells al final de la seva vida útil. 

Dues de les empreses que han implementat programes de reciclatge de forma 

activa en el mercat europeu són Deutsche Solar AG (actualment propietat de 

Solar Material), que s'utilitza principalment en mòduls de silici cristal∙lí i First 

Solar, que s'utilitza en pel∙lícules fotovoltaiques. Les dues instal∙lacions es troben 

situades a Alemanya. El més antic es Solar Material, situada prop de Freiberg. 

L’altra instal∙lació, First Solar, es troba a Frankfurt am Oder i està especialitzada 

en pel∙lícules fotovoltaiques de Cd‐Te (també té planta als EUA). A nivell estatal, 

també es  troven diverses empreses que estan investigant i col∙laborant en 

projectes de reciclatge, com ara Isofotón, S.A. 

Per altra banda, l’any 2007 es va crear una associació europea amb l’objectiu de 

reciclar els mòduls fotovoltaics: PV Cycle (European Association for the 

Recovery of Photovoltaic Modules AISBL). Aquesta organització, sota l’eslògan 

“convertir la indústria fotovoltaica en doblement ecològica” ja ha atret a 

nombroses empreses europees i de la resta del món. 

Es van començar a recollir els primers panells a l’any 2009 mitjançant una xarxa 

de punts de recollida i emmagatzematge que engloba tot el territorio. Els punts 

estan situats a una distància aproximada de 400 Km dels clients finals per no 

afegir al servei una càrrega adicional de CO2. 

Per l’àmplia gamma de tecnologies que actualment hi ha al mercat de productes 

fotovoltaics, de moment no es pot treballar en la hipòtesis de la uniformitat dels 

residus. A més, com en els primers anys els volums a reciclar no són molt 

elevats, cal assolir un sistema que pugui tractar una àmplia varietat de productes 

perquè sigui viable econòmicament. 

Per tant els procesos tècnics haurien d’acomplir els següents requeriments: 

 Flexibilitat dels processos per aconseguir suficients rendiments 

 Instauració d’uns valors estables en les tècniques de reciclatge, i 

desenvolupament d’unes etapes del procés simples i rendibles. 

 Compliment d’uns índexs i costos de reciclatge determinats. 

 Minimització dels impactes ambientals pels tractaments i processos del 

reciclatge (emissions, residus secundaris, etc.) 
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F.1.4.2.2 Tractament i recuperació del Silici cristal·lí 

De tots els mètodes de reciclatge estudiats n’hi ha que han seguit endavant i 

encara s’hi està treballant i n’hi ha d’altres que s’han abandonat i estan en 

desús, ja sigui per manca de resultats, motius econòmics o bé perquè el procés 

no era aplicable a diferents tipus de mòduls. 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, s’estant evaluant diferents mètodes físics, 

químics i tèrmics per al reciclatge de panells solars. Tal i com mostra la figura 

següent, es poden dividir segons si es vol recuperar intacta la cèl∙lula solar o bé 

s’opta per un triturat dels materials. 

 

Figura 24. Classificació segons tipus de reciclatge 

 

Mètodes físics 

Entre els mètodes físics, s’han considerat sistemes de reducció de tamany i 

separació en via seca (separació electrostàtica i separació per aire) i humida 

(projecció d’aigua a pressió). 

Com a pas previ a l’aplicació dels sistemes de separació en via seca, cali 

sotmetre el panell a una operació de triturat, per tal de reduir‐lo a un tamany de 

partícula adequat. També cal el cribat del triturat obtingut per a obtenir fraccions 

de granulometria homogènia. D’aquesta manera, s’incrementa l’eficàcia de les 
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operacions de separació i s’evita la presència excessiva de partícules fines, 

generades durant la trituració. 

La separació per aire permet separar els diferents materials en funció de les 

seves diferents densitats, obtenint una fracció lleugera i una altra de pesada. La 

variable principal del procés és la pressió d’aire, paràmetre que s’ha de 

determinar i que depèn de la barreja de materials a separar. Mitjançant aquest 

procés, és possible recuperar dues fraccions: una lleugera, formada 

principalment per EVA i Tèdlar, i la fracció pesada, formada fonamentalment per 

vidre. 

La tècnica de separació per aigua a pressió s’aplica sobre el panell no triturat i 

pretén assolir la separació de la làmina de vidre de la resta del laminat mitjançant 

la projecció d’aigua a alta pressió entre la superfície d’unió del vidre i la capa 

d’EVA. 

Els principals problemes que presenten els mètodes de tractament físics són la 

impossibilitat de recuperar intactes les cèl∙lules solars i l’alt percentatge de fins 

que s’obté en la trituració dels panells. Totes les fraccions separades són molt 

heterogènies, no s’observa un material predominant. 

A més, els rendiments obtinguts en la separació dels diferents materials són 

baixos, pel que el valor dels materials recuperats es veu considerablement 

reduït. 

Mètodes químics 

L’objectiu d’aquests mètodes és el d’atacar químicament la capa d’EVA per tal 

de recuperar intacta la cèl∙lula solar del mòdul fotovoltaic. 

De tots els dissolvents assajats, els de naturalesa orgànica són els que han 

mostrat millor capacitat d’atacar químicament l’EVA. Tot i així, aquests productes 

encara estan en fase d’estudi, ja que no aconsegueixen dissoldre completament 

el material encapsulant i, per tant, dificulten la recuperació intacta de la cèl∙lula 

solar. Per altra banda, aquest mètode implica la necessitat d’implantar un 

sistema de gestió i depuració dels gasos generats. 

Mètodes tèrmics 

Mitjançant la descomposició tèrmica dels polímers presents en el laminat, és 

factible recuperar el vidre, els metalls i la cèl∙lula solar presents en els panells. El 

principal avantatge d’aquest mètode és la recuperació integra de la cèl∙lula solar 

mitjançant la realització d’escalfaments i refredaments progressius i mitjançant 

un control estricte de l’atmosfera en l’interior del forn. 
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Els esforços a realitzar en aquest procés s’orienten a incrementar el percentatge 

de cèl∙lules intactes i disminuir el temps de residència en el forn per a poder 

augmentar els beneficis. 

És important destacar, que l’estructura molecular de l’EVA conté únicament 

carboni, oxigen i hidrogen, i per tant, els gasos emesos es poden tractar amb 

filtres estàndard. Tot i així, cal tenir en compte que el Tédlar conté fluor, i en cas 

de donar‐se una combustió del panell complet, caldrà instal∙lar un sistema de 

recollida i tractament de gasos tòxics. 

S’ha comprovat que és possible la recuperació íntegra de les cèl∙lules solars que 

s’hagin recobert prèviament d’un material flexible, com ara la silicona. Aquest 

material és capaç d’absorbir l’impacte puntual dels gasos emesos durant la 

degradació de l’EVA. 

Les cèl∙lules recuperades íntegrament mitjançant aquest mètode tèrmic poden 

reutilitzar‐se en la fabricació de nous panells solars. 

Exemple de reciclatge del Silici 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, un dels processos de reciclatge és el dut a 

terme per l’empresa alemanya Deutsch Solar AG. 

A grans trets, el procés de reciclatge de Deutsch Solar consisteix en 2 etapes 

principals: 

 Eliminació dels components plàstics del mòdul mitjançant un procés 

tèrmic. 

 Recuperació de la làmina de silici mitjançant la separació de la cèl∙lula 

solar amb un decapatge amb àcid (etching). 

Partint del mòdul complet, aquest es veu sotmès a un tractament tèrmic que 

desprèn per separat el vidre, els metalls i gasos de les oblies. 

A partir d’aquí les oblies se sotmeten a un tractament químic per destriar les que 

están malmeses de les que segueixen intactes. Amb les oblies malmeses es 

comença un procés de nova fabricació d’oblies, i després d’aquest procés, 

juntament amb les que estaven intactes es produeixen noves cèl·lules 

fotovoltaiques. 

Una característica especial d'aquest procediment, és la possibilitat de recuperar 

intactes les cèl∙lules dels mòduls. La resta de materials (les cèl∙lules solars 

trencades, metalls, vidre, etc.) són reciclats en la mesura del possible. 
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S’ha aconseguit recuperar cèl∙lules amb diferents mides i grossors, totes elles 

fabricades en els darrers 25 anys. De totes maneres, aquestes no són 

representatives dels productes que operen avui en dia, ja que la tecnologia 

fotovoltaica ha evolucionat considerablement. És per això, que les cèl∙lules que 

ja no siguin aptes per al seu reciclat han de tenir alguna altra via per a ésser 

reutilitzades, com per exemple la seva incorporació en ciments. 

Per l’evolució de la tecnologia, no és gaire fàcil determinar estadístiques ni 

percentatges del procés de reciclatge. Però a grans trets, s’estima que la taxa 

mitjana de material reciclat d’un mòdul és d’ aproximadament el 80%, sense tenir 

en compte el possible tractament tèrmic dels components plàstics. 

Es poden establir els productes finals de reciclat i la seva destinació: 

PRODUCTES VALORITZACIÓ 

Làmina de Silici Venda 

Silici Granular Venda i ús propi 

Plata Venda i metalls reciclats 

Alumini Venda i metalls reciclats 

Ferro Venda i metalls reciclats 

Vidre Venda i vidre reciclat 

Taula 75. Productes finals del reciclatge 

 

Punts destacables 

a)  En la descomposició mitjançant el tractament tèrmic, els mòduls 

s’introdueixen en un forn d’incineració a temperatures superiors als 600 º 

C, on els components de plàstic es cremen amb un complex procés de 

protecció dels semiconductors. La resta del material, com ara cèl∙lules 

solars, vidre i metalls es separen manualment (per densitat o tamisat). 

Posteriorment, les cèl∙lules solars són sotmeses a un tractament químic 

per tal d’eliminar les capes superficials fins a separar les làmines (oblies). 

El procés de decapatge (etching) consisteix en eliminar la capa metàl∙lica, 

la capa antireflexiva i el dopatge n+ i p+, per a finalment, aclarir i assecar. 

 

b) El vidre i metalls (alumini, plata, acer, coure, etc) s’introdueixen en els 

cicles de reciclatge. Durant l'eliminació de la capa metàl∙lica, la plata es 

dissol en l’àcid, per a continuació precipitar i ser finalment recuperada per 

electròlisi. Si el procés s'aplica adequadament, el vidre es pot recuperar 

intacte i és apte com a matèria primera com a vidre reciclat. 
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c) A causa de la variabilitat tecnològica en la fabricació de les cèl∙lules, el 

procés de decapatge (etching) només es pot dur a terme en cèl∙lules 

solars tècnicament similars. És per això que les capes superficials es 

retiren d’una manera molt selectiva, assegurant‐se que el gruix de la 

làmina es manté. Això té nombrosos avantatges si les làmines es 

retornen al mateix productor de la cèl∙lula solar (mateixos residus, 

làmines...). 

 

d) Les làmines només poden ésser modificades superficialment ja que han 

de mantenir els requisits de qualitat per a ésser reutilitzades 

posteriorment. Tot i que no és el més recomanable, si queden petites 

restes del metal∙litzat, es possible tornar a reutilitzar la làmina. 

 

e) Les cèl∙lules trencades o malmeses, ja sigui d’origen o bé durant el 

procés, són triturades procurant evitar qualsevol tipus de contaminació, 

per tal de poder ésser reutilitzades com a matèria primera. 

 

f) Les làmines reciclades íntegrament mantenen les mateixes aptituds , 

almenys elèctricament, després de la seva reutilització com a noves 

cèl∙lules solars. 

 

g) Degut als tractaments, tèrmic i químic del procés, es generen unes 

emissions, aigües residuals i productes químics. Aquests últims es 

tracten químicament i físicament. 

 

h) Des del punt de vista energètic, el consum d’energia necessari per a 

fabricar un mòdul amb cèl∙lules noves és tres vegades superior a 

l’energia requerida per a fabricar el mateix mòdul amb cèl∙lules 

reciclades. Això es deu a que al voltant del 75% del consum energètic 

necessari per a fabricar un mòdul prové de la producció de les làmines de 

silici. 

F.1.4.2.3 Tractament i recuperació de pel·lícules fotovoltaiques 

En els darrers anys, s’han iniciat molts projectes per a l’estudi del reciclatge de 

pel∙lícules fotovoltaiques, però no gaires han aconseguit resultats satisfactoris. 

La Taula 76 reflecteix els principals processos investigats i el seu estat al 2012. 
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Institució/Empresa Descripció del procés Estat 

Solar Cells Inc 
Mòduls de CdTe: solucions químiques i 

separació 
Planta pilot 

First Solar 
Tractament de móduls, separació del 

vidre,concentració i recuperació de Te i 
Cd. 

Establert el 
1998 

Brookhaven national 
Laboratories 

Recuperació de Cd i Te de mòduls de 
CdTe 

Laboratori 

Electronichal 
Laboratory 

Solucions d'EVA amb tricloroetilè i 
recuperació de làmines de silici 

Laboratori 

ZSW, Gaiker, FhG 
Mòduls CIGS, tractament tèrmic i 

hidrometal·lúrgic 
Laboratori 

Antec Solar GmbH 
Mòduls de CdTe: Tractament tèrmic i 

decapatge amb CI 
Patent 

Taula 76. Estat del reciclatge de capa fina 

 

Exemple de reciclatje de capes fines 

Un exemple de reciclatge de mòduls de pel∙lícules fotovoltaiques és el que ha 

implementat First Solar. Actualment, ja existeixen dues plantes en ple 

funcionament als Estats Units i Alemanya, amb una capacitat propera a les 10 

tones diàries. 

El procés es divideix en diferents etàpes: 

 Disminució de volum: Es produeix en dos fases, en la primera s’utilitza 

una trituradora per trencar els mòduls en llargues peces que facilitin el 

transport, per més endavant  triturar‐los en petits trossos (inferior a 5 mm) 

amb una trituradora de martell. En tot el procés hi ha sistemes d’aspiració 

d’alta eficiència per a controlar les partícules fines. 

 Extracció de les làmines: les pel∙lícules semiconductores són 

eliminades físicament mitjançant un procés de lixiviació. Aquest procés, 

que dura entre 4‐6 hores, es dut a terme a l’interior d’un tambor d’acer 

inoxidable, al qual se li afegeix una determinada quantitat de material 

triturat del mòdul i àcid sulfúric i peròxid d’hidrogen, per tal d’aconseguir 

la relació òptima sòlid‐líquid. 

 Separació sòlid‐líquid: el contingut del tambor es buida sobre un cargol 

giratori per tal de separar el vidre de la part líquida. 

 Separació vidre‐EVA: el material triturat és transportat a una làmina 

vibradora per tal de separar el vidre de les peces més grans d’EVA. 

L’EVA és transportat a la part superior de la làmina i es recollida per una 
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petita cinta transportadora. El vidre cau a través de la làmina per tal de 

dirigir‐se a l’etapa de rentat. 

 Rentat del vidre: el vidre es diposita en una cinta transportadora, i se li 

fan tres esbandides per tal d’eliminar les restes de metalls. El vidre arriba 

al contenidor pertinent i les aigües es bombegen directament al sistema 

de precipitació per a la posterior recuperació de metalls. 

 Precipitació i desguàs: el líquid provinent de la separació sòlid‐líquid i 

del rentat de vidre es bombeja al sistema de precipitació. Els compostos 

metàl∙lics es van precipitant en tres etapes on s’incrementa el pH 

mitjançant hidròxid de sodi. El material precipitat es concentra en un tanc 

d’espessiment, on es deixen dipositar els sòlids i s’extreu l’aigua neta. 

Posteriorment, el material precipitat es bombeja fins a un filtre de premsa 

per a la seva deshidratació. Els metalls són fàcilment recuperables a 

partir d’aquest filtre i es poden utilizar com a matèries primeres en la 

fabricació de nous mòduls.  

Aquest procés de First Solar permet la recuperació del 90% del vidre i el 95% del 

material semiconductor. 

F.2 Mesures preventives i correctives 

Les mesures preventives i correctives disminuiran les posibles afectacions 

identificades i avaluades a l’apartat anterior per a cada etapa del projecte. 

F.2.1 Correcció de l’impacte atmosfèric 

F.2.1.1 Contaminació de l’aire 

Impacte 

Provocat per les partícules sòlides, pols, gasos derivats de les operacions 

d'excavació i trànsit de maquinària pesada durant la fase de construcció. Els 

màxims nivells de contaminació atmosfèrica es produiran durant les fases de 

planificació i realització del projecte. 

Mesures correctores 

Utilització de maquinària en condicions adequades de combustió, alliberant els 

gasos nociu d’acord amb el valor estimat a la normativa vigent a data de 

fabricació de les màquines. Si cal s’incorporaran sistemes de recirculació de 

gasos cremats i catalitzadors monolítics d’oxidació, reducció i trifuncionals. 

F.2.1.2 Sorolls 

 Impacte 
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Contaminació deguda principalment a les operacions d'excavació i moviment de 

terres que produirà una contaminació sonora temporal. 

Mesures correctores 

Instal·lació de silenciadors en els equips mòbils, reducció de la velocitat de 

circulació i col·locació de silenciadors a les màquines i estris utilitzats. 

F.2.2 Correcció de l’impacte sobre el sol 

Impacte 

Pèrdua de vegetació pels moviments de terres i pas de la maquinària d'obra, en 

la fase de construcció. 

Mesures correctores 

Retirada de la capa de terra vegetal en les operacions d'excavació i 

emmagatzematge en monticles sense sobrepassar els 2 m de profunditat, per 

evitar la pèrdua de les seves propietats orgàniques biòtiques. Reutilització de la 

terra prèviament retirada per excavadores per accelerar així el procés de 

regeneració de la coberta. Revegetació de les rases d'evacuació subterrània 

mitjançant aportació de terra vegetal fertilitzada. 

F.2.3 Correcció de l’impacte sobre la fauna 

Impacte 

La instal·lació de línia elèctrica necessària, pot produir la mort d'aus per 

electrocució o col·lisió. 

Mesures correctora 

Senyalització de cables amb cintes, bandes o tubs de colors vistosos. Aillament 

de trossos de conductors en zones conflictives, mitjançant cintes aillants per alta 

tensió o fundes de material plàstic.  

F.2.4 Correcció de l’impacte sobre el paisatge 

Impacte 

Pertorbació de caràcter global en el paisatge, sobretot en la fase de construcció. 
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Mesures correctores 

Els materials de formigó de rebuig, embalatges, així com altres residus generats 

durant la fase de construcció caracteritzats com inerts tindran com a destinació 

un abocador de residus inerts que reuneixi les condicions necessàries. S’haurà 

de remodelar la topografia alterada i prendre mesures protectores per a la 

vegetació existent. Les tonalitats cromàtiques de la construcció (edifici de 

control...) hauran d’estar amb concordança amb el paisatge de l’entorn (parets i 

murs d’ocres terrosos). Els accessos des de la carretera minimitzen l’impacte 

durant la fase de construcció, recuperant immediatament la coberta vegetal 

afectada i autoritzant el pas només al personal d’explotació de la instal·lació. El 

disseny dels suports tindrà en compte la minimització de l’impacte paisatgístic 

com un factor determinant. 
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G. SIMULACIÓ PLANTA MALMESBURY 
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H. FITXES TÈCNIQUES 

H.1 Mòduls silici policristal·lí 
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H.2 Mòduls CIGS 
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H.3 Estructures fixes 
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H.4 Etructures de seguiment a dos eixos 
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H.5 Inversors 
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I. FOTOGRAFIES VISITA LOS ARCOS 
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